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Inledning
Lärarlärdom 2014
Högskolepedagogisk utveckling har under senare år fått en tydligare och mer framträdande roll vid universitet
och högskolor. Under senare år har också ett allt större fokus riktats mot utbildningars resultat. Frågor som rör
kvaliteten i undervisningen blir därmed centrala. Att utveckla och stödja lärares pedagogiska skicklighet samt belysa
villkoren för den undervisning som bedrivs inom högre utbildning är angeläget. Behovet av en gemensam samlingspunkt för pedagogiska och didaktiska diskussioner där BTH:s och Högskolan i Kristianstads lärare kan träffas
och föra dessa diskussioner tillsammans och över ämnesgränser är stort. Genom att anordna en årlig högskolepedagogisk konferens vill vi främja ett utbyte av erfarenheter från den dagliga undervisningen och insikter kring det
lärande som möjliggörs.
Lärarlärdom 2014 gick av stapeln på Blekinge Tekniska Högskola den 20 augusti och samlade ett femtiotal deltagare.
Keynote-föreläsning

Lena Adamson, docent i psykologi/expert högre utbildningsfrågorhöll en uppskattad inledande föreläsning med
titelnKompetenser för framtiden – högskolans roll för samhällsutvecklingen.*
Det vanligaste sättet för människor att sortera sina personliga erfarenheter är att placera dem någonstans i tiden.
Det finns troligen inte någon psykologisk faktor som påverkar människans tankar, känslor eller beteende så starkt
som just hennes psykologiska tidsorientering – dåtiden, nutiden eller framtiden. En ensidig förankring i något av
dessa perspektiv leder på individnivå till helt olika liv och på kollektiv, samhällsnivå, till helt olika kulturer.
Då det gäller framtidsperspektivet brukar drömmar och fantasier om den personliga framtiden betraktas som en av
de fundamentala komponenterna i individens identitetsutveckling.
Ur ett samhällsperspektiv kan man säga att utan kollektivets framtidsföreställningar har vi heller ingen kompass
eller riktning på vår samhällsutveckling. Vår gemensamma framtid bygger på och skapas av våra föreställningar om
densamma.
Och aldrig har mänskligheten stått inför så många stora utmaningar som nu! Frågor som rör vatten, mat, relationen
energi och klimat, infektionssjukdomar och demografiska frågor för att nämna de största, måste hanteras och lösas.
Kanske är vår främsta utmaning att lära oss leva tillsammans i en globaliserad värld. Att se framtiden ur ett perspektiv som innefattar rättviseaspekter mellan både kulturer och generationer.
Det är detta den högre utbildningen behövs för. För vad påverkar och vad kan egentligen påverka samhällsutvecklingen mer än de nya generationer (elever och) studenter som vi utbildar? Vad gör vi då idag och vad behöver vi
utveckla?
Nedan finns att läsa abstract från de publicerade bidragen från Lärarlärdom. Fullständig text finns längre fram i
publikationen.
Demola – Ett vinnande VFU-koncept i sammanhang av CDIO*
Daniel Einarson, Datavetenskap, Högskolan Kristianstad

Bland de viktigaste grundläggande motiven bakom universitetsutbildning är att bidra med välutbildad arbetskraft
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till industrin, liksom samhället i stort. Båda parter, universitet och näringsliv, bör vinna på att ha väl utvecklade
och gemensamma strategier för att samverka, via exempelvis industrinära projektbaserade kurser. Trots att vinster
borde vara tydliga visar erfarenheter att sådana samarbeten, av olika anledningar, verkar vara tämligen lågprioriterade från båda parter. För att överbygga dessa inneboende motstånd finns ett behov av ett helt nytt tillvägagångssätt,
där införandet av en nod mellan universitet och näringsliv, med väl förberedda begrepp och metoder för att arbeta
med projekt, skulle tydliggöra rollerna för de involverade aktörerna. Här kan Demola ha positionen att vara en
sådan nod. Demola har sitt ursprung i Tammerfors, Finland, och är en samarbetsplattform med fokus på industristödd innovativ produktutveckling. Här bidrar industripartners med låg risk med produktidéer, där multidisciplinära studentteam utvecklar dessa idéer i projekt, med sina egna innovativa förslag och prototyper. Demola har
visat sig vara ett framgångsrikt begrepp och har inspirerat flera olika regioner i Europa att införa detta. Det innovativa pedagogiska ramverket CDIO bejakar utveckling av verklighetsnära system i utbildningen och Demolas bidrag
till CDIO blir här tydligt där den nära relationen med industripartners och “verkliga system och produkter” särskilt
betonas. Samtidigt är det väsentligt att se att universitet och högskolor har ansvar att ge kurser inom sina utbildningssystem, där studenterna exempelvis ska uppfylla vissa uppsatta lärandemål. För att undvika otydligheter eller
motstridigheter är det därför viktigt att undersöka Demolas bidrag inom ramen för universitetsprogram och kursplaner. Erfarenheter kring Demola i utbildningen kommer här att presenteras, där diskussioner kring lärandemål
sätts i sammanhang av CDIO. Hur Demola passar in i sammanhang av CDIO kommer också att belysas. Översiktliga introduktioner till både Demola och CDIO kommer att ges.
Reflektera mera – erfarenheter från projektledning i professionsutbildning
Ingrid Persson, Blekinge Tekniska Högskola

Artikeln behandlar erfarenheter från de tre första omgångarna av kursen Ledning och organisation (15 hp) på masterprogrammet i fysisk planering (120 hp). Lärarlaget består av en lärare från fysisk planering (kursansvarig) och
en lärare från industriell ekonomi – ett exempel på samarbete inom fakulteten för teknikvetenskaper på Blekinge
Tekniska Högskola. Med denna kurs kan projektledningens teori och praktik behandlas på ett systematiskt sätt i
utbildningen. Syftet är att beskriva den högskolepedagogiska ansatsen i kursen och att diskutera om och i så fall hur
upplägget kan bidra till studenternas lärande, utifrån målet att studenterna ska vara aktivt kunskapssökande och
utveckla sitt kritiska tänkande. Masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som förbereder studenterna för kvalificerad yrkesverksamhet, där projektledning och projektarbete är vanligt förekommande. Ett viktigt pedagogiskt mål är därför att i kursen Ledning och Organisation systematiskt erbjuda fördjupade förutsättningar
för studenternas utveckling i att hantera komplexiteten i projektsituationer utifrån det egna professionsfältet.
Utgångspunkt för konstruktion av lärsituationer har varit Barnetts teoretiska perspektiv, presenterat i Improving Higher Education från 1992, med målet att utveckla studentens kritiska tänkande genom reflektion. Artikeln
beskriver hur de av Barnett beskrivna fyra områdena för att utveckla kritiskt tänkande används i kursen; kommunikativ handling [action], ömsesidigt engagemang [interpersonal engagement], reflektion i handling [reflection-inaction] och kunskapsanvändning [knowledge-in-action]. Barnetts begrepp är en vidareutveckling av Schöns idéer
om The reflectictive Practitioner från 1983. Exempel på studentreflektioner under kursens gång illustrerar hur studenterna har reagerat på kursupplägget.
Spår av dokumentstyrning i lärarutbildningens styrdokument vid en svensk högskola
Mariann Persson, Högskolan Kristianstad

Blivande lärare har ett betydande behov av kunskap om grundskolans styrprocesser. Behov är både av praktisk
karaktär och teoretisk. Även lärarutbildningen vid en högskola är föremål för formella styrprocesser. Studien utgår
ifrån ett metaperspektiv på styrprocesser där forskningsföremålet är styrprocesser om styrprocesser. Syftet är att
genomföra en innehållsanalys av en lärarutbildnings styrdokument vid en svensk högskola för att kartlägga spår av
grundskolans styrprocesser i utbildningens utbildningsplaner, kursplaner, kursguider, studiehandledningar, planeringsdokument för verksamhetsförlagd utbildning, betygsunderlag, formella examinationsprocesser och andra
möjliga styrdokument. Innehållsanalysen genomfördes utifrån två perspektiv: (i) sökande efter intern överensstäm-
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melse eller överensstämmighet, och (ii) en kartläggning av kontextuell kongruens mellan olika dokument i en styrprocesskedja, allt för att finna spår av grundskolans styrprocesser i en högskolas styrdokument. Resultat visade en
splittrad bild. Flera granskade kursplaner visade en relativ stor överensstämmighet, med återkommande undantag för kursplanemomentet genomförande. Kongruensen i utbildningsstyrning inom ramen för högskolans styrprocesskedja är inte stor.
Relationen mellan examination och kursmål – kritiska aspekter av en samstämmighetsstudie*
Victoria Dryselius & Manuela Lupsa, Linnéuniversitetet

Det målrelaterade utbildningssystemet innebär att kursmålen styr både undervisningens och examinationens
innehåll, vilket något förenklat kan uttryckas som att undervisningen ska skapa förutsättningar för att studenten
ska uppnå målen samtidigt som examinationen ska utvärdera huruvida studenten uppnår målen eller inte (Biggs
2003). Med andra ord måste det råda samstämmighet (eng. alignment) mellan kursplan, undervisning och examination. Den aktuella studien utgör en kritisk granskning av en samstämmighetsstudie som undersöker hur examinationerna inom första terminen på ämneslärarprogrammet i svenska vid Linnéuniversitetet förhåller sig till de
lokala kursmålen. Det teoretiska ramverket för studien är Blooms reviderade taxonomi, en samstämmighetsmodell
som Anderson & Krathwohl m. fl. (2001) har utarbetat. Till skillnad från tidigare studier på området, många av dem
gjorda på ämnen inom naturvetenskap och med kvantitativa analysinstrument, har vi undersökt ett humanistiskt
ämne samt valt en kvalitativ metod. Den språkliga analysen av kursmål och examinationsuppgifter har framhävt
vissa kritiska aspekter, bl.a. kontextens betydelse för hur man analyserar multidimensionella mål och uppgifter.
I tidigare studier har multidimensionella mål och uppgifter undvikits. Vår analys visar att multidimensionalitet,
analyserad i sin kontext, istället bör ses som en förutsättning för en nyanserad förståelse. En ytterligare styrka som
vi ser med kvalitativ analys av samstämmighet är att den kumulativa funktionen hos multidimensionella mål tydliggörs. En aspekt som studien diskuterar är relationen mellan kvalitet och samstämmighet. Slutsatsen är att hög samstämmighet inom en delkurs inte borgar automatiskt för att kvaliteten är god.
Assessing and Evolving the Progress Plan in Quantitative Thinking for the Bachelor Program in Culinary Arts and Food Sciences
Andreas Håkansson, Kristianstad University

The objectives of the study were, first, to assess the progression in quantitative thinking between first-, second-,
and third-year students enrolled in the Bachelor in Culinary Arts and Food Science program and, second, to use
the insight to suggest necessary changes to the curriculum to ensure better progression. A standardized quantitative test was used to measure progression in functional knowledge divided in four categories: (i) calculation skills
and basic mathematics, (ii) application and interpretation of descriptive statistics, (iii) interpretation of analytical
statistics, and (iv) communication through graphs and charts. The results show significant progression in skills and
confidence across study years. Broken down into the four categories, progression is stronger in statistics (categories
ii–iii). The most problematic category is basic calculations, where the average score is low and progress across study
years is poor. A suggestion is presented for how to reform the curriculum in order to improve progression in basic
calculation by emulating the methods used for teaching statistics, where progression is better.
Styrdokumenten då och nu: Konstruktion av sjuksköterskesubjektet på HKR sedan 1977
Vanja Lozic, Högskolan Kristianstad

I studien belyses de sätt utbildnings- och kursplaner för sjuksköterskeutbildningar vid Högskolan Kristianstad
reglerar utbildningen. Studien syftar till att beskriva socialiseringsprocesser, förändringar i kunskapssynen och de
sätt styrdokumenten definierat det normerande sjuksköterskesubjektet under perioden 1977-2012. Utgångspunkten är att en viktig del i högskolepedagogisk forskning är analysen av dokumentstyrningsprocesser. Genom att sätta
styrdokumenten i ett historiskt sammanhang visar jag på de sätt styrdokumenten reglerar högskoleutbildningar
och de sätt olika samhällsförändringar påverkar sjuksköterskeutbildningar. Analysen visar att sjuksköterskeutbild-
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ningarnas längd, struktur och antagningskrav har varierat under den analyserade perioden. Utbildningen har sedan
Sveriges inträde i EU påverkats av internationella strömningar i allmänhet och EU-direktiv och lagar i synnerhet.
Forskningsanknytningen har fått en allt mer framträdande plats i utbildningen och arbetsintegrerat lärande har allt
sedan 1980-talets början inbegripit integrering av forskning, vetenskapligt förankrat arbetssätt, utbildningens teoretiska och praktiska delar och arbetslivserfarenheter. Det normerande sjuksköterskesubjektet har i ökad utsträckning fyllts med diskursiva krav på självreflektion, självbedömning, självutveckling, livslångt lärande, självständighet,
serviceinriktat beteende, analytisk förmåga och ekonomisk resursmedvetenhet liksom kunskaper om så kallat helhetsperspektiv.
“Developing critical thinking through critical reading and writing. The basic skills”
Jane Mattisson Ekstam, Kristianstad University

Jane Mattisson Ekstam´s paper discusses Washington Irving’s short story “Tom Walker and the Devil”. It argues
that the story can be taught at both university- and high-school level but in different ways and suggests different
approaches. Irving’s story can enable students and pupils to develop their critical reading and writing skills while at
the same time learning to appreciate the value and importance of “good” literature. “Tom Walker and the Devil” is
one of Irving’s finest stories in terms of theme, style and language. It also has the advantage that there is no shortage
of critical sources – printed as well as electronic – on its themes, context and style. Some of these sources are identified in my paper.
Flipped Classroom Model and Its Implementation in a Computer Programming Course*
Eric Zhi Chen, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad

The flipped classroom approach provides implementation of a student-centered learning environment. By changing
the traditional classroom lectures and homework elements of a course, it facilitates active learning and higher-order
understanding. This paper presents initial experiments on a flipped classroom approach and its application in a programming course. The course results and evaluation show that this approach is rewarding, and why it deserves further investigation.
*Dessa föreläsningar/presentationer finns inspelade och nås via följande länk
http://distans.hkr.se/wid/ChristinaHansson/lararlardom_bth2014/
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Demola – Ett vinnande VFU-koncept i sammanhang av CDIO

Daniel Einarson
Datavetenskap, Högskolan Kristianstad

Abstract – Bland de viktigaste grundläggande motiven bakom universitetsutbildning är att bidra med välutbildad
arbetskraft till industrin, liksom samhället i stort. Båda parter, universitet och näringsliv, bör vinna på att ha väl
utvecklade och gemensamma strategier för att samverka, via exempelvis industrinära projektbaserade kurser. Trots
att vinster borde vara tydliga visar erfarenheter att sådana samarbeten, av olika anledningar, verkar vara tämligen
lågprioriterade från båda parter. För att överbygga dessa inneboende motstånd finns ett behov av ett helt nytt tillvägagångssätt, där införandet av en nod mellan universitet och näringsliv, med väl förberedda begrepp och metoder
för att arbeta med projekt, skulle tydliggöra rollerna för de involverade aktörerna. Här kan Demola ha positionen
att vara en sådan nod. Demola har sitt ursprung i Tammerfors, Finland, och är en samarbetsplattform med fokus på
industristödd innovativ produktutveckling. Här bidrar industripartners med låg risk med produktidéer, där multidisciplinära studentteam utvecklar dessa idéer i projekt, med sina egna innovativa förslag och prototyper. Demola
har visat sig vara ett framgångsrikt begrepp och har inspirerat flera olika regioner i Europa att införa detta. Det
innovativa pedagogiska ramverket CDIO bejakar utveckling av verklighetsnära system i utbildningen och Demolas
bidrag till CDIO blir här tydligt där den nära relationen med industripartners och “verkliga system och produkter” särskilt betonas. Samtidigt är det väsentligt att se att universitet och högskolor har ansvar att ge kurser inom
sina utbildningssystem, där studenterna exempelvis ska uppfylla vissa uppsatta lärandemål. För att undvika otydligheter eller motstridigheter är det därför viktigt att undersöka Demolas bidrag inom ramen för universitetsprogram och kursplaner. Erfarenheter kring Demola i utbildningen kommer här att presenteras, där diskussioner kring
lärandemål sätts i sammanhang av CDIO. Hur Demola passar in i sammanhang av CDIO kommer också att belysas.
Översiktliga introduktioner till både Demola och CDIO kommer att ges.
Nyckelord: Demola, Projektbaserat lärande, CDIO, Multidisciplinära projekt, VFU
1.Introduktion
Introduktion
1,1 Introduktion CDIO

Behovet av att utveckla utbildningar som ger en mogenhet hos nyutexaminerade att svara mot den flervärdiga
komplexitet som råder inom teknikindustrin, är något som särskilt poängterats inom CDIO. CDIO (CDIO), som
förkortning, står för projektfaserna Conceive-Design-Implement-Operate och refererar speciellt till projektformer i
undervisning där dessa fyra faser är centrala. CDIO är vidare ett internationellt utbildningsramverk, med deltagare
från hela världen, från USA till Australien, där lärandemål såväl som förhållningssätt i riktning mot CDIO-baserad
undervisning föreslås. Centralt i CDIO är en större mängd lärandemål, genom den så kallade CDIO Syllabus, samt
förhållningssätt till utbildning, de så kallade CDIO Standards. Dess genomarbetade former och internationella
spridning gör att man kan betrakta CDIO som en informell standard för utbildningar att förhålla sig till oavsett
vilket nationellt utbildningsramverk man formellt förhåller sig till, såsom exempelvis den svenska Högskoleförordningen. För mer information kring CDIO, se exempelvis (CDIO).
Datavetenskap vid Högskolan Kristianstad (HKR) har varit medlemmar i CDIO sedan våren 2013 och ser flera
vinster med detta. Exempelvis kan man se att de projektbaserade formerna inom CDIO sammanfaller väl med
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de naturligt förekommande projektbaserade formerna inom datavetenskap, eller Software Engineering, vilket ger
att diskussioner kring CDIO Syllabus och dess motsvarighet i Högskoleförordningen blir mer eller mindre direkt
tillämpbara. Vidare bidrar denna typ av undervisning direkt till studenters anställningsbarhet.
Grunderna för CDIO ligger i önskemål från industrin att teknikutbildningar bör ge studenter erfarenheter i att
utveckla verkliga system och produkter. Trots detta nämner CDIO inte explicit, vare sig i de så kallade CDIO Standards eller i CDIO Syllabus att erfarenheterna bör utvecklas i direkt samarbete med industrin. Propåer finns från
akademin, att sådant verksamhetsintegrerat projektbaserat lärande bör uppmuntras. Samtidigt som det är lätt att
argumentera kring vinn-vinn-situationer för sådana projekt verkar det ändå generellt, av olika skäl, vara starka barriärer av motstånd mot att faktiskt genomföra sådana, både från akademi och från industri. En slutsats är därför att
initiativ till nya plattformar som klargör och förenklar rollerna för dessa två typer av aktörer.
1,2 Introduktion Demola

Demola (Demola, about), med ursprung från Tammerfors, Finland, är en öppen innovationsplattform för studenter,
universitet och företag. Dess framgångsrika prisbelönta tillvägagångssätt har påverkat flera andra europeiska
regioner att delta i Demolanätverket. Konceptet bygger på väletablerade avtal mellan universitet, studenter och företag. Företag medverkar med låg risk och kan experimentera med innovativa verkliga system med hjälp av tvärvetenskapliga studentteam. Projekten styrs av avtal mellan studentgrupp och företag, där projektets tillhörighet regleras
ekonomiskt. Innovation är i fokus vilket gör att Demola tydligt skiljer sig från mer praktikorienterad VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Detta i sin tur medför det väsentliga i att betrakta ägandet av den framtagna produkten,
där detta i första hand ligger på studentgruppen. Företag har i händelse av lyckat resultat å andra sidan rätt att välja
att upphandla de fullständiga rättigheterna av projektresultaten.
Demola har nyligen initierats i vad som kallas Demola South Sweden (Demola South Sweden), som omfattar flera
deltagare från akademi, företag och andra organisationer i sydligaste Sverige. Som exempel kan man se samarbeten
där ekonomistudenter från Lunds universitet tillsammans med programvaruutvecklare från HKR, ger affärsmodeller och systemprototyper åt t.ex. Sony Mobile, eller Ericsson.
Demolakonceptetet svarar mot en nod mellan akademi och företag (och andra organisationer) med handledare och
fullt utvecklade regler för samarbete mellan dessa delar. Fokus ligger på studenter och innovativa tvärvetenskapliga
projekt. Företag har en chans att experimentera med idéer, akademin får vinster i form av kontakter med branschpartners, för att bidra med industrinära projekt till studenter. Dessutom får studenter kontakter med möjliga
framtida arbetsgivare och i allmänhet möjlighet att förbättra sin anställningsbarhet. Med andra ord, Demola svarar
mot ett ekosystem med flera vinnare.
1,3 Angående bidraget

Detta bidrag kommer att presentera hur Demola i allmänhet kan bidra till CDIO-baserat lärande. Ett urval av
lärandemål från CDIO Syllabus och Standards, samt hur man kan koppla in Demola-projekt som delar av
högskolekurser, kommer att diskuteras. Hur detta kan göras i examensarbetsprojekt kommer att föreslås. Dessutom
kommer erfarenheter från Demola-projekt hittills att beskrivas. Vidare kommer begreppet Demola beskrivas mer,
samt kommer erfarenheter från berörda intressenter också att presenteras. CDIO används här som referensutbildningssystem på grund av dess globala och generella natur, men kan i andra sammanhang mycket väl vara utbytbart
mot exempelvis Högskoleförordningen. Behövliga delar av CDIO kommer också att presenteras.
2. Mer om CDIO

Som tidigare nämnts utgörs kärnan i CDIO av dels förhållningssätt, vilket representeras av 12 så kallade CDIO
Standards, samt en uppsättning lärandemål, eller CDIO Syllabus. Nedan kommer dessa presenteras ytterligare.
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2.1 Angående CDIO Standards

CDIOs 12 Standards (CDIO Standards) har utvecklats för att vara vägledande i ett CDIO-drivet program. Av denna
anledning kan de även ses som centrala att utgå ifrån för att motivera att ens eget program är CDIO-baserat. Man
kan säga att dessa utgör en del av de åtaganden som utbildningsenhet har för att vara med som medlem i CDIO.
Vidare, förutom att stå som guidlines för introduktion och genomförande av CDIO, så ger de även en utgångspunkt
för en vidare utveckling av den CDIO-baserade verksamheten. En tanke med CDIO är även att man ska utveckla en
medvetenhet kring utbildningen och utifrån denna ha en kontinuerlig progression i utbildningsverksamheten.
CDIO Standards belyser aspekter av lärandeformer såsom aktivt lärande (standard 8), integrerat lärande (standard 7)
eller projektbaserat lärande (standard 5), men även lokaliteter för väsentlig undervisning såsom laborationsmiljöer
(standard 6). Vidare visar man på att lärandemål med utgångspunkt i CDIO (se nedan angående CDIO Syllabus) ska
framgå i utbildningsplaner och kursplaner (standard 2 och 3). Standard 1 står för åtagandet att låta utbildningen
genomsyras av idéerna kring CDIO och standard 12 står för översyn, självreflektion och progressioner inom utbildningsenheten. För ytterligare information om CDIO standards, se exempelvis (CDIO Standards).
2.2 Angående CDIO Syllabus

Centralt i CDIO är den så kallade CDIO Syllabus (CDIO Syllabus) som sammanfattar ett antal lärandemål man
önskar ska vara mer eller mindre uppfyllda inom en CDIO-baserad utbildning. CDIO Syllabus presenteras på flera
sätt med avseende på detaljrikedom (se även Einarson 2012 b). Man talar om att man har fyra nivåer, där nivå 1 har
högst abstraktionsnivå, medan nivå 4 har högst detaljrikedom. CDIO Syllabus är vidare indelad i fyra huvudsektioner refererande till kategorier av utbildningsmål. Dessa är:
1. DISCIPLINARY KNOWLEDGE AND REASONING, svarande mot kunskaper i huvudämnet

2. PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS AND ATTRIBUTES, svarande mot möjligheter till
reflektion, analys, attityder, etik, ansvar, mm.
3. INTERPERSONAL SKILLS: TEAMWORK AND COMMUNICATION, svarande mot arbete i
grupper, kommunikation, mm.
4. CONCEIVING, DESIGNING, IMPLEMENTING, AND OPERATING SYSTEMS IN THE

ENTERPRISE, SOCIETAL AND ENVIRONMENTAL CONTEXT, svarande mot, i första hand,
projektarbeten.

Uppställning ovan svarar i sin tur mot en nivå 1 av CDIO Syllabus. Nivå 2 kan ses nedan. För ytterligare nivåer refereras till ytterligare material angående CDIO Syllabus (CDIO Syllabus), något angående nivå 3 kommer att nämnas
senare i denna framställning.
1 DISCIPLINARY KNOWLEDGE AND REASONING
1.1 KNOWLEDGE OF UNDERLYING MATHEMATICS AND SCIENCE
1.2 CORE FUNDAMENTAL KNOWLEDGE OF ENGINEERING
1.3 ADVANCED ENGINEERING FUNDAMENTAL KNOWLEDGE, METHODS AND TOOLS
2 PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS AND ATTRIBUTES
2.1 ANALYTICAL REASONING AND PROBLEM SOLVING
2.2 EXPERIMENTATION, INVESTIGATION AND KNOWLEDGE DISCOVERY
2.3 SYSTEM THINKING
2.4 ATTITUDES, THOUGH AND LEARNING
2.5 ETHICS, EQUITY AND OTHER RESPONSIBILITIES
3 INTERPERSONAL SKILLS: TEAMWORK AND COMMUNICATION
3.1 TEAMWORK
3.2 COMMUNICATIONS
3.3 COMMUNICATIONS IN FOREIGN LANGUAGES
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4 CONCEIVING, DESIGNING, IMPLEMENTING, AND OPERATING SYSTEMS IN THE ENTERPRISE, SOCIETAL AND ENVIRONMENTAL CONTEXT
4.1 EXTERNAL, SOCIETAL AND ENVIRONMENTAL CONTEXT
4.2 ENTERPRISE AND BUSINESS CONTEXT
4.3 CONCEIVING, SYSTEMS ENGINEERING AND MANAGEMENT
4.4 DESIGNING
4.5 IMPLEMENTING
4.6 OPERATING
Man bör känna till att CDIO ska se som ett ramverk som tillämpas för ett program som helhet och det är alltså inte
så att man ska eftersträva att möta alla lärandemål från CDIO Syllabus i en och samma kurs. Senare kommer Demolaprojekts motsvarighet i dessa lärandemål att diskuteras.
3. Mer om Demola

Demola startade 2008 i Tammerfors, Finland, med initiativ från Nokia för att hitta modeller för samarbeten mellan
studenter och företag. Demola betyder “platser där demos görs”, och står för en öppen arena för innovation. Ett
annat sätt att uttrycka det är att säga att Demola är en mötesplats för universitet, studenter och företag, med intension att bidra med innovativa prototyper utförda av tvärvetenskapliga studentgrupper. Företag kan inte investera i
alla goda idéer, via Demola kan dessa få möjlighet undersöka idéer till en lägre kostnad än om företagen hanterade
dessa själva. Dessutom, via Demola möjliggörs för lärosäten att introducera VFU-projekt i utbildningsprogrammen
och ge studenter möjlighet att jobba med verklighetsnära projekt med industrikontakter och därmed även öka deras
anställningsbarhet. En slutsats är att Demola bidrar med en vinn-vinn-vinn relation mellan lärosäten, studenter och
företag.
Studenterna i ett utvecklingsteam har fullständig IPR (intellectual property rights), men det motsvarande företaget har
rätt att köpa licensen för projektresultatet. Universiteten bidrar med lärare som handleder och examinerar projekten där ett Demolaprojekt normalt omfattar 7,5 högskolepoäng (vanligtvis kvartsfart under en hel termin). Handledning och allmänt stöd ges också av facilitators från Demolaorganisationen. En Demolaorganisation ägs inte vare sig
av företag eller universitet. Intresset ligger i första hand endast i studenterna och ökad innovation
Demola utgår ifrån en, så kallad, agil (Agile development) projektutvecklingsstil, där design och implementation
utvecklas i iterativa steg. Återkommande möten sker med företagets representanter, återkoppling ges av universitetslärare, och Demola-facilitators handleder kontinuerligt i diskussioner och feedback och bidrar med stödjande
seminarier och workshops. Studenterna ska ta minst sitt tredje år för att kunna tillämpa önskad mängd disciplinära
kunskaper. Utöver detta har studenterna återkommande muntliga presentationer där de ”pitchar” sina projekt. De
ska också dokumentera sitt arbete genom projektplaner och projektrapporter. Figur 1 nedan exemplifierar hur ett
Demolabaserat arbete fortlöper. I just detta fall är det höstterminen 2013 som beskrivs.
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Figur 1. Arbetsplan för Demolaprojekt
Demola har visat sig vara framgångsrikt, där inblandade företag har köpt allt som allt upp till 85 % av licenserna
för studentprojekten (BSR Stars – Demola) eller att dessa varit utgångspunkt för nya startups. Utöver detta har
Demola fått BSR Innovation Award 2012 (BSR står för Baltic Sea Region), med motiveringen: a common open platform
where students and universities develop new products and services and together with companies create real solutions to existing problems and challenges (Demola, award), samt blivit globalt rankad av OECD och WorldBank som ”best practice” för innovation policy makers (OECD – Demola, best practice). Detta tillsammans med önskemål om liknande
utvecklingsmiljöer har inspirerat även andra europeiska regioner att introducera Demola, exempelvis (förutom från
Finland): Vilnius (Litauen), Budapest (Ungern), Maribo (Slovenien), East Sweden (inklusive Linköpings universitet
(Johansson et al., 2013), och South Sweden (inkluderande Högskolan Kristianstad, Malmö högskola och Lunds universitet).
Efter introduktionen utanför Tammerfors-regionen, är det tydligt att Demola har potentialer utöver att enbart vara
en lokal företeelse. Ytterligare potentialer ligger också i det faktum att Demola kan ligga till grund för internationella studentprojekt. Diskussioner om detta pågår, och ses som särskilt intressant.
Demola South Sweden introducerades med ett pilotprojekt under våren 2013 och har sedan fortsatt under hösten
2013. Studenter från olika discipliner och från olika lärosäten har utvecklat projekt mot företag och andra organisationer som är aktiva i sydligaste Sverige. Exempel här är Ericsson, Sony Mobile, Alfa Laval, Läkare utan gränser,
lokala tidningar, nya startups, etc.
4. Demola i utbildningen

Då lärosäten vill introducera Demolabaserade projekt, finns det till att börja med åtminstone tre viktiga aspekter
som bör beaktas:
• Hur man tar en Demolakurs som en fristående kurs
• Hur sådana kursprojekt kan ges/tas inom ett program
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• Hur man garanterar att Demolaprojekt uppfyller vissa uppsättningar lärandemål
Diskussioner i detta bidrag kommer att utföras utifrån iakttagelser och erfarenheter som gjorts hittills, vilket
innebär att i första hand de två senare punkterna ovan kommer att betraktas. Detta kommer främst att ske inom
ramen för Datavetenskap vid Högskolan Kristianstad, men där diskussionerna kan vara tillämpliga även för andra
program.
4.1 Demolaprojekt som en del i ett program

Ett första uppenbart sätt att ha ett Demolaprojekt som en del i ett program är att anpassa programmet genom
att införa en motsvarande projektkurs. Med önskningar och direktiv från lärosäten angående VFU och studenters
anställningsbarhet, kan detta vara ett lämpligt alternativ. Som nämnts tidigare, löper ett Demolaprojekt som en 7,5
poängskurs över en termin på kvartsfart. Normalt, dock, gäller det att större insatser krävs i slutet av projektet än i
dess tidigare delar.
För Datavetenskap vid Högskolan Kristianstad har vi hittills innefattat Demolaprojekt på två sätt:
1. Som en del av examensarbetet
2. Som en del av kurs i Software Engineering
4.1.1 Del av examensarbete

En första Demolapilot för Demola South Sweden ägde rum under våren 2013. Detta pilotprojekt för Demolaprojekt
gick på halvtid, under andra halvan av terminen. Detta passade då väl i tiden med examensarbetet på datavetenskap
vid Högskolan Kristianstad, där examensarbetet (på kandidat eller magisternivå) svarar mot 15 hp heltidsjobb för
den delen av året. Med Demola projektets 7,5 hp spridda över hela terminen innebär detta att terminens tidigare
kurser justeras något för att ge utrymme för inledande verksamhet i Demola.
Krav på vetenskapliga metoder samt industrinära projektuppfylls väl av de 7,5 hp från Demola, där projektet kan
fungera som en fallstudie i ett större disciplinärt sammanhang, där detta sammanhang i sin tur motsvarar de övriga
7,5 hp. Därmed svarar man även upp mot traditionell kritik mot industrinära examensarbeten för att vara för
mycket”hands on solutions” på industrins villkor och med för lite akademiska reflektioner.
Ett exempel från våren 2013: Två magisterstudenter från programmet Inbyggda system är mjukvaruutvecklare i en
Demolaprojektgrupp, där Sony Mobile är motsvarande företag. Projektuppgiften handlar om system som med enkla
och intuitiva sätt delar information för mobila enheter inom geografiskt begränsade områden. För att göra detta
måste studenterna studera flera nivåer av teorier, vilket framgår av figur 2. För att förstå och genomföra fallstudien
användes här Bluetooth som kommunikationsprotokoll där detta är ett exempel på en teknik för trådlös kommunikation, ett område som i sin tur studerades. Trådlös kommunikation används normalt i sammanhang av Internet of
Things (Wikipedia IoT), ett begrepp som används för att realisera Ubiquitous Computing (Wikipedia UbiComp), som
i sin tur kan ses som aspekter av vissa typer av moderna inbyggda system.
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Figur 2. Olika nivåer av vetenskapliga studier
4.1.2 Del av kurs i Software Engineering

Under höstterminen tar studenter på tredje och sista året av kandidatprogrammet Datasystemutveckling, en kurs
i Software Engineering. Kursen är på 15 hp och svarar mot halvfartstudier för en termin. Kursen som tidigare
diskuterats vid pedagogiska konferenser (t.ex. Einarson 2012 a och Einarson 2012 b) innefattar teorier, laborationer,
mm, samt ett större projekt. Att foga in ett Demolaprojekt i kursen kan ses som naturligt, där det tidigare kursprojektet ersattes med Demolaprojektet. Ytterligare god samstämmighet kan man se i att merparten av teoretiska och
laborativa moment, samt förståelse för projektproblem ligger i början av kursen, medan mer arbete i projektutveckling ligger i den senare delen av kursen.
4.2 Angående lärandemål

Förutom de lärandemål en högskolekurs omfattar så bidrar även ett Demolaprojekt med lärandemål, där dessa har
en tydlig motsvarighet i CDIO Syllabus. Sektion 1 i CDIO Syllabus rörande disciplinära färdigheter lärs inte ut i
Demolasammanhang, man snarare förutsätter att dessa finns hos de deltagande studenterna. Dock ges träning i disciplinära färdigheter via Demolaprojektens praktiska moment. Däremot kan man se att samtliga av sektionerna 2, 3
och 4 berörs. Exempel från ett Demola-kursbeskrivning för Demola South Sweden, med motsvarigheter till CDIO
Syllabus, nivå 2:
Kursens mål
1. Achieve experience in project work and project methods and management. Motsvarar CDIO Syllabus
punkterna 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
2. Achieve oral presentation skills. Motsvarar: 3.2, 3.3
3. Achieve documentation skills. Motsvarar: 3.2, 3.3
4. Achieve experience in developing an idea from scratch to a demo or a prototype. Motsvarar: 2.1, 2.2, 2.3, 4.3,
4.4, 4.5
5. Achieve team working skills. Motsvarar: 3.1
Demola har engelska som förstaspråk för kommunikation, vilket innebär att eftersom de flesta av studenterna (svenska och internationella) inte har engelska som modersmål, så blir 3.3 (samt 3.2) uppfyllt. Även om 2.3 och 2.4 inte
uttryckligen omfattas av Demolas kursmål, så behandlas de säkerligen på ett eller annat sätt. 4.1 är delvis uppfyllt
genom kontakter med företag, och beroende på sammanhanget för projektet kan det vara av stort intresse att studera tänkta avnämare för projektet.
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4.3 Angående CDIO standarder

När det gäller lärandemål kan vi se att de flesta av CDIO Syllabus lärandemål, på nivå 2, är uppfyllda. Vad som vidare
är intressant är att se hur Demolaprojekt motsvarar CDIO Standards (CDIO Standards). Exempel på detta:
• Standard 1. Demolaprojekt stöder CDIOs anda som helhet och bidrar väl till CDIO-baserade

utbildningsprogram.
• Standard 2. Demolakursers lärandemål bidrar väl till CDIO-baserade programs utbildningsplaner.
• Standard 5. Demolaprojekt svarar för Design-Build-exempel på en avancerad nivå.

• Standard 6. Demola bidrar med en arena för kreativitet och innovation. Studenterna arbetar
tillsammans där och träffar även Demola facilitators och företagsrepresentanter.
• Standard 7. Demola bidrar helt klart till erfarenheter av integrerat lärande.
• Standard 8. På samma sätt bidrar Demola till aktivt lärande.
5. Mera om inlärningserfarenheter

För att möta nationella krav på examensmål är det av stor vikt att klargöra vad som gäller för enskilda kurser lika
väl som program som helhet. CDIO har visat sig överensstämma väl med flera nationella utbildningsramverk, bland
annat den svenska högskoleförordningen för ingenjörsutbildning (men även UNESCOs så kallade Four Pillars of
Learning) (UNESCO – the Four Pillars of Learning). Det vill säga, möter man lärandemål ur CDIO Syllabus, så
innebär detta att man även svarar upp mot Högskoleförordningen.
I föregående avsnitt motiveras Demolas bidrag till CDIO-baserad utbildning, med utgångspunkt i CDIO Syllabus
nivå 2. Vi kommer här att ta detta ett steg längre och undersöka på vilket sätt Demola bidrar till CDIO Syllabus, nivå
3.
5.1 Ytterligare om lärandemål

Undersökningar genomfördes mot Demolastudenter med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Medan de kvalitativa undersökningarna gjordes i fria former, genomfördes den kvantitativa studien via webbaserade enkäter där
syftet var att se på förhållandet mellan Demolakurser och delar av CDIO Syllabus, nivå 3. Det är dock utanför ramen
för denna presentation att ha en fullständig bild av alla observerade lärandemål.

En intressant iakttagelse är att en första undersökning verkade leda till förvirrade reaktioner. Studenterna visste
inte vad som förväntades av dem och de tycktes inte förstå lärandemålen i sig. En andra undersökning förbereddes
och genomföras med ytterligare förklaringar om betydelsen bakom dessa. En slutsats av detta är att det finns
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ett behov av att förbereda studenterna tidigt i Demolaprojekten på vad de kan vinna med sådana projekt med
utgångspunkt i lärandemål.
Tabell 1 nedan presenterar resultatet av undersökningen med utgångspunkt i CDIO Syllabus nivå 3. Man kan dra
många slutsatser ur detta, det är dock utanför ramarna för detta bidrag att gå in djupare på dessa.

Tabell 1. Undersökning av uppnådda studieresultat
5.2 Ytterligare uppnådda resultat

En students kommentar angående projektarbetet: “Thank you for lettings us daring to take the risk to fail. At university you focus on getting the right grade, optimizing your planning for that. At Demola knowing that we could
pass also from a project failure if we had learnt something, we could take the risk to fail and thus daring to aim high,
which we did.”
Angående anställbarhet: “Henrik, it’s funny, writing my cv and job application more the 50% of my letter and experience comes from taking the Demola course.”
Angående entreprenörskap och anställbarhet för Demola South Sweden, hittills: 1 företag har startats från den
första Demolakursen (av 5), 2 sommarjobb ordnades (ett för en icke-svensk) och 1 anställning genom (för en ickesvensk)
1 företag startades från den andra Demola kursen (av 8 projektgrupper).
5.3 Ytterligare källor

Blanketten till enkäten finns på (Demola, evaluation survey). Undersökningen är baserad på fri programvara från
Google och skickades ut till studenter från Demolaprojekt. Resultatet av den kvantitativa undersökningen nås på
(Demola, evaluation outcome).
6. Summering

Demolakonceptet utgör en nod mellan akademi och företag (och andra organisationer) med handledare och fullt
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utvecklade regler för samarbete mellan dessa aktörer och studenter. Fokus ligger på studenter och innovativa
tvärvetenskapliga projekt. Företagen har en chans att experimentera med idéer, medan akademin vinner på kontakter med industripartners, för att förmedla industrinära projekt till studenter. Dessutom får studenterna kontakter
med möjliga framtida arbetsgivare och genom att generellt öka sin anställningsbarhet. Det vill säga, Demola bidrar
med ett ekosystem med flera vinnare.
För att fungera i utbildningssystem behöver man dock hitta lämpliga former för detta. Å ena sidan måste ett Demolaprojekt passa väl in i utbildning, den kan ges som en fristående kurs, eller kan vara del i befintliga projektbaserade
kurser, eller examensarbeten. Å andra sidan, måste definierade uppsättningar av lärandemål uppfyllas, där examinatorer från universitet har ansvar för att garantera detta.
Förutom att presentera Demola har detta bidrag belyst hur Demolaprojekt kan ingå i utbildningen. Vi har gett
exempel på erfarenheter från det via två tillfällen, våren 2013 och hösten 2013. Lärandemål för Demolabaserade
projekt har diskuterats och särskilt med utgångspunkt i CDIO Syllabus. Tydliga bidrag från Demola till CDIO Syllabus, samt till CDIO Standards, har visats. Detta har i första hand betraktats utifrån datavetenskap, men på grund
av Demolas tvärvetenskapliga angreppssätt kan detta gälla också andra discipliner.
Allt som allt är erfarenheterna från Demola i sig goda, liksom hur det kan fungera tillsammans med utbildningen.
Berörda parter, det vill säga, studenter, lärare och industriella partners, har uttryckt tillfredsställelse så här långt.
Demola verkar ha stor potential att bidra till framtida ekosystem med flera typer av aktörer där fokus ligger på
innovativa studentprojekt.
Tack

Ett tack riktas till studenter och övriga deltagande parter vid Demolarpojekten. Ett särskilt tack också till Henrik
Lundblad (Demola facilitator i Demola South Sweden) för bidragande material till (Einarson 2013) ur vilken en del
återanvänts i detta bidrag.
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Reflektera mera – erfarenheter från projektledning i professionsutbildning

Ingrid Persson
Blekinge Tekniska Högskola

Abstract – Artikeln behandlar erfarenheter från de tre första omgångarna av kursen Ledning och organisation (15
hp) på masterprogrammet i fysisk planering (120 hp). Lärarlaget består av en lärare från fysisk planering (kursansvarig) och en lärare från industriell ekonomi – ett exempel på samarbete inom fakulteten för teknikvetenskaper
på Blekinge Tekniska Högskola. Med denna kurs kan projektledningens teori och praktik behandlas på ett systematiskt sätt i utbildningen. Syftet är att beskriva den högskolepedagogiska ansatsen i kursen och att diskutera
om och i så fall hur upplägget kan bidra till studenternas lärande, utifrån målet att studenterna ska vara aktivt
kunskapssökande och utveckla sitt kritiska tänkande. Masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad
nivå som förbereder studenterna för kvalificerad yrkesverksamhet, där projektledning och projektarbete är vanligt
förekommande. Ett viktigt pedagogiskt mål är därför att i kursen Ledning och Organisation systematiskt erbjuda fördjupade förutsättningar för studenternas utveckling i att hantera komplexiteten i projektsituationer utifrån det egna
professionsfältet. Utgångspunkt för konstruktion av lärsituationer har varit Barnetts teoretiska perspektiv, presenterat i Improving Higher Education från 1992, med målet att utveckla studentens kritiska tänkande genom reflektion. Artikeln beskriver hur de av Barnett beskrivna fyra områdena för att utveckla kritiskt tänkande används i
kursen; kommunikativ handling [action], ömsesidigt engagemang [interpersonal engagement], reflektion i handling
[reflection-in-action] och kunskapsanvändning [knowledge-in-action]. Barnetts begrepp är en vidareutveckling av
Schöns idéer om The reflectictive Practitioner från 1983. Exempel på studentreflektioner under kursens gång illustrerar hur studenterna har reagerat på kursupplägget.
Nyckelord: Kritiskt tänkande, reflektion, reflection-in-action, knowledge-in-action, projektledning, caseundervisning, grupper, professionsutbildning
1. Inledning

Masterstudenter i strategisk fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola ska efter avslutad utbildning ha tillägnat sig förmåga att planera strategiskt och att förstå och tillämpa komplexa planeringsprocesser med många olika
aktörer på flera olika planeringsnivåer samtidigt. Vad kan det innebära i förhållande till högskolelagens krav på
fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor? Och vad kan det betyda i förhållande till högskoleförordningens generella mål uttryckta som kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och
förhållningssätt? Studenterna har tidigare under sin utbildning arbetat i projektgrupper, men utan någon teoretisk
förståelse för processen. Ett viktigt pedagogiskt mål är därför att i kursen Ledning och Organisation systematiskt erbjuda fördjupade förutsättningar för studenternas utveckling i att hantera komplexiteten i projektsituationer. Genom
att teoretiskt förstå vad som händer är avsikten att studenten ska kunna sätta ord på det som annars riskerar att
förbli tyst kunskap och individuella erfarenheter.
I professionsutbildningar förekommer olika pedagogiska modeller. En vanlig modell är problembaserat lärande
vanligtvis förkortat till PBL (se t.ex. Hård af Segerstad, 1997; Egidius, H., 1999). En annan modell är projektbaserat
lärande. Sven Eklund (1996, 2002) har beskrivit skillnaden mellan problembaserat lärande och projektbaserat
lärande på följande sätt. Inom problembaserat lärande, vanligt inom sjuksköterske- och läkarutbildningar, for-
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mulerar studenterna själva ett problem utifrån en konkret arbetssituation, för att sedan arbeta relativt självständigt
i grupper. Projektarbete, vanligt inom tekniska utbildningar, kännetecknas däremot av en väl definierad, tidsbegränsad uppgift med detaljerad målformule-ring. Studenterna ska utföra uppgiften i samarbete inom en tillfälligt
sammansatt grupp. För studenter i fysisk planering är det vanligt med projektbaserat lärande och även i den här
kursen kan lärandet sägas vara projektbaserat utifrån de krav som lagstiftningen ställer på samhällsplanering (Persson, 2008). Förkortningen PBL associeras därför huvudsakligen med plan- och bygglagen i den här aktuella planeringskontexten.
Artikeln behandlar erfarenheter från de tre första omgångarna av kursen Ledning och organisation (15 hp) på masterprogrammet i fysisk planering (120 hp). Lärarlaget består av en lärare från fysisk planering (kursansvarig) och
en lärare från industriell ekonomi – ett exempel på samarbete inom fakulteten för teknikvetenskaper på Blekinge
Tekniska Högskola. Studenterna ska, enligt kursplanen, efter kursen översiktligt kunna beskriva och förklara projektets särart, förutsättningar och utmaningar, kunna redogöra för teoretiska begrepp och modeller om projekt och
metoder samt för vetenskapliga begrepp som avser organisation, ledning och grupprocesser. De ska också kunna
tillämpa kunskaper om planering, styrning och uppföljning av projekt, genom att delta och genomföra ett projekt
under kursens gång.
Det övergripande upplägget för projektarbetet består av tre delar; förberedande fas, genomförandefas samt avslutande fas. Projektarbetets beställare är en kommunal planchef, vilket möjliggör en dialog med en kvalificerad beställare inom samhällsplanering. Själva projektuppgiften är flexibel och utgår från en aktuell planfråga, vilken befinner
sig i ett tidigt planeringsskede. Det är med andra ord fråga om ett ”skarpt” projekt. Studenternas projektarbete kan
bidra till nya perspektiv i förhållande till kommunens planering, samtidigt som studenterna kan få insikter i aktuell
planeringspraktik. Beställare och projektgrupper träffas under arbetets gång, dels vid en beställardialog och dels
vid en slutpresentation. Efter kursens slut mottar beställaren projektgruppernas resultat och kan använda det som
underlag i fortsatt kommunal dialog. Lärarlaget handleder själva projektprocessen och utformningen av planprogrammet. Projektgrupp bestäms av kursansvarig medan projektledaren utses inom gruppen. Den generella grunden i projektarbete fördjupas genom teoretiska och praktiska bearbetningar individuellt och i grupp under kursens
gång.
2. Syfte

Syftet är att beskriva den högskolepedagogiska ansatsen i kursen Ledning och Organisation och att diskutera om,
och i så fall hur, upplägget kan bidra till studenternas lärande, utifrån målet att studenterna ska vara aktivt kunskapssökande och utveckla sitt kritiska tänkande. Avsikten är också att diskutera betydelser av generella begrepp
som kunskap, färdigheter och förmågor utifrån planeringsfältets kontext.
3.Teoretiska utgångspunkter
3.1 Synen på kunskap

Enligt programbeskrivningen är masterprogrammet i strategisk fysisk planering en tvåårig utbildning på avancerad
nivå som förbereder studenterna för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning inom området. Hur kan då
kvalificerad yrkesverksamhet tolkas? Det skulle kunna innebära att utveckla professionell expertis. Engeström,
Engeström och Kärkkäinen (1995), se Tuomi-Gröhn, Engeström och Young (2003), har generellt diskuterat synen
på expertkunnande. Engeström et al (1995) menar att det behövs en vidare syn på sakkunskap, eftersom experter
kan uppfattas verka och röra sig mellan multipla parallella aktiviteter, vilka är kontextberoende. Enligt Engeström
et al (1995) skulle det kunna beskrivas som, att det kan finnas olika kriterier på expertkunskaper och färdigheter
beroende på kontexten.
Expertkunnandet står då inför utmaningen att förhandla och kombinera ingredienser från olika kontexter för
att komma fram till hybridlösningar. Istället för att enbart se utbyte av kunskap som vertikalt mellan lärling och
mästare, där den senare mer eller mindre har monopol på kunskap, menar Engeström et al (1995) att det också
handlar om ett horisontellt utbyte av expertis och lärande mellan aktörerna. Kvalificerad yrkesverksamhet skulle
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också kunna beskrivas som professionskunnande. Det skulle kunna innebära att tillägna sig de kännetecken och den
kompetens som är utmärkande för en profession samt att utveckla förmågor och färdigheter inom professionens
fält, se Nordquist, Sundberg och Johansson (2011).
Utvecklingen av professioner och professionalism i en svensk kontext har beskrivits av Brante (2013). Han menar
att den svenska utvecklingen av professioner har stora likheter med andra länders och att det går att urskilja ett
antal professionella fält och generationer i något som han beskriver som ett ”professionellt landskap”. Brante menar
att professioner ofta är vetenskapligt baserade och när de är välfungerande så är vetenskapliga teorier ”integrerade”
med praktiken och vice versa. Enligt Brante har professioner generellt kognitiva och sociala egenskaper, vilka också
ger dem deras berättigande. Med hänvisning till Siegrist (2002) och Torstendahl (1991) anser han att professioner
är kunskapsbaserade verksamheter, där kunskap är abstrakt, systematisk och ofta esoterisk. Nordquist et al (2011)
menar också att just denna ”de invigdas kunskap”, eller uttryckt som en unik och exklusiv kunskap inom ett avgränsat och specialiserat område är ett av de kännetecken som skiljer en profession från andra ”vanliga” yrkesgrupper.
Rolf (1991) skiljer på tre slags praktisk kunskap; skicklighet eller ”skill”, know-how eller förmåga till handling, samt
kompetens i betydelsen know-how förenad med reflektion. Men yrkeskompetens kan inte garanteras som följd av
utbildning, anser Rolf: ”Utbildning kan normalt inte skapa de förutsättningar som fordras för att en individ skall
utöva know-how eller kompetens i sitt yrke” (Rolf, 1991:127).
Professionskunskap beskrivs av Schön (1983) i termer av reflektion som knowledge-i-action, reflection-in-action
och reflection-on-action. Schöns teorier om professionell praktik har generellt fått stort genomslag i diskussioner
angående förhållandet mellan akademi och praktik och synen på kunskap, inte minst inom design- och planeringsforskning. Att Schön fortfarande är aktuell kan exemplifieras med att KTH så sent som hösten 2013 erbjöd en doktorandkurs i ”Den reflekterande praktikern”. Knowledge-in-action förklarar Schön som den professionella kunskap
som går på rutin och ingår i en ”tyst” kunskap, reflection-in-action beskriver praktikerns tänkande om vad som
görs medan det görs, reflection-on-action avser när praktikern tänker tillbaka på vad som har gjorts och artikulerar
förloppet efteråt.
Professionskunskap kan alltså beskrivas som kontextberoende. Att utveckla kompetens inbegriper förmåga att
tillägna sig kognitiva och sociala egenskaper för att kunna växla mellan kontexter och mellan nivåer inom kontexter.
3.2 Förutsättningar för lärande

Utbildning på grundnivå ska enligt högskolelagen utveckla förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
(HL 1:8). Denna förmåga förutsätter i sin tur en förmåga till kritiskt tänkande. Vad som menas med kritiskt
tänkande kan definieras på olika sätt beroende på vetenskapskultur och disciplintillhörighet. Uppsala universitets
pedagogiska program definierar kritiskt tänkande som “att självständigt kunna analysera, reflektera, dra slutsatser,
värdera, ifrågasätta och vara kreativ” (Uppsala universitet, 2008, min kursivering). Som Tuomi-Grön et al (2003:1)
har framhållit så kan studenter inte under utbildningen lära sig allt de kan behöva för resten av livet. Istället måste
utbildningen utrusta studenter med förmåga att överföra och använda det de lärt sig för att framgångsrikt kunna
lösa nya problem eller att ta till sig ny kunskap. Biggs och Tang (2007:93) menar att: “Cognitive growth lies not just
in knowing more, but in restructuring what is already known in order to connect with new knowledge”.
Den del av det kritiska tänkandet som består av reflektion har en speciell roll i professionsutbildningar som ett
redskap för utveckling och lärande (Nordquist et al, 2011). Att i professionsinriktad inlärning arbeta med realistiska problem är inte ovanligt (Persson, 2012). Enligt Gustavsson (2002) finns i många sådana sammanhang av
lärande såväl etiska överväganden som ett visst mått av osäkerhet. Schön (1983) beskriver professionskunskap
utifrån studier av professionellas ageranden däribland arkitekter och planerare. Schön menar att det inte går att
applicera standard-teorier eller tekniker vid problemlösning i praktiken – den är alltför komplex och osäker; praktikern löser varje problem som om det vore fråga om ett unikt fall. Barnett (1992:187) menar att studenters kritiska
förmågor behöver tränas inom fyra områden när det gäller professionsutbildningar. Han beskriver dessa områden
som 1) själva kärnan i professionskunskapen [core knowledge], 2) kontextberoende kunskap [contextual knowledge], 3) professionellt handlande [professional action] och 4) professionella värderingar [professional values]. De
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fyra områdena är inte helt tydligt åtskilda och är ömsesidigt beroende av varandra. Barnett (1992:194–195) menar
att inte bara studenter inom professionsutbildningar kan utvecklas till ”reflekterande praktiker” under sina studier.
För att studenten i allmänhet ska kunna betraktas som ”en reflekterande praktiker” i Schöns bemärkelse, behöver
studenten utveckla någon form av kommunikativ handling[action], ömsesidigt engagemang [interpersonal engagement], reflektion i handling [reflection-in-action] och kunskapsanvändning [knowledge-in-action]
Barnett menar också att:
Whether engaged in propositional thought or in professional action, students should be enabled to
develop the capacity to keep an eye on themselves, and to engage in a critical dialogue with themselves
in all they think and do (Barnett 1992:198).
4. Metod

Barnett (1992:198) föreslår allmänt att sådana lärsituationer ska skapas, som möjliggör faktiska samspel mellan
lärare och studenter och mellan studenter i grupp, på bekostnad av formell didaktisk undervisning, i avsikt att
utveckla kritiskt tänkande. För att försöka skapa sådana lärsituationer har jag utgått från Uljens didaktiska modell
för reflektion.
4.1 Reflektionsmodell

Uljens (1997:190) illustrerar det didaktiska tänkandets olika nivåer och karaktär – hur den didaktiska teorin kan
vara relaterad till pedagogisk praktik ur praktikerns perspektiv, på följande sätt.
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Varje cirkel symboliserar olika typer av reflektion. Enligt Uljens innebär nivåerna:
Den första nivån visar praktikerns situationsrelaterade och individuella (fenomenologiska) reflektion över sitt
praktiska handlande. Den andra nivån visar praktikerns hermeneutiska reflektion där den privata erfarenheten kontrasteras eller jämförs med någon vetenskaplig modell eller varför inte en kollegas föreställning
om samma företeelse. Denna reflektion kan leda till en förändring av den subjektiva teorin, föreställningen,
förståelsen eller vad man nu vill kalla det, förändras; att den begreppsliga modell man jämfört sin egen
föreställning med förändras eller borde förändras. Detta gäller för såväl kollegers föreställningar som för
vetenskapliga teorier. Den tredje nivån visar meta-teoretisk reflektion över karaktären av den egna teorin eller
andra teorier. Detta är m.a.o. en vetenskapsteoretisk nivå där man diskuterar den didaktiska teorins förutsättningar och karaktär (1997:190).
Jag har tidigare berört betydelsen av reflektion för professionella planerare. Som lärare, men också utifrån mina
egna erfarenheter från planeringsprofessionen, har jag använt modellen för att reflektera över hur och vilka praktiksituationer som skulle kunna användas i undervisningen, jfr Persson (2012). Uljens didaktiska modell skulle principiellt också kunna beskriva reflektion i andra professioner än lärarprofessionen. Som kursansvarig har jag därför
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använt modellen, men anpassat den till en annan målgrupp än lärare. Jag använder modellen i kursen för att utveckla
reflektionsförmåga hos planeraren in spe. Uljens nivå III syftar på just detta steg; att utveckla en didaktisk modell
eller teori. Nivå I och II har jag använt för utveckla studenternas reflektion genom ett antal kursmoment, vilka kompletterar och/eller fördjupar den generella projektkursen.
5. Exempel på tillfällen till kritiskt tänkande och reflektion

Jag har tidigare beskrivit att Barnett (1992) visar på vilka förmågor han anser studenten behöver utveckla för att
kunna betraktas som reflekterande praktiker även under sin högskoleutbildning. Jag kommer i det följande ge exempel på hur dessa delar finns integrerade i kursupplägget och illustrera studenternas reaktioner utifrån direktcitat.
Studenterna är anonymiserade men kan vid behov identifieras. Fördjupningarna är avsedda att erbjuda studenten
tillfällen till kontinuerlig och varierad reflektion på olika nivåer inom planeringsfältets kontext.
5.1 Kommunikativ handling

Kommunikativ handling [action] menar Barnett (1992:195) kan beskrivas som”making statements, forming arguments, putting forward ideas or expressions of understanding – and expecting to be taken seriously – become forms
of action”.
Kommunikativ handling skulle kunna tolkas som att studenten utvecklar förståelse för vad som händer i projektprocessen genom att aktivt delta i övningar som simulerar bl.a. gruppdynamik och konflikter och också ta tillfället i akt att diskutera orsaker och tänkbara lösningar i direkt anslutning till övningarna. Som externa lärare anlitas
ledarskapskonsulter, med bakgrund i försvarsmakten, vilka genomför olika gruppövningar med studenterna. Denna
del är mycket uppskattad av studenterna:
Jag tyckte att de övningarna vi gjorde med dem [officersutbildare från Försvarsmakten] var väldigt bra eftersom de var så praktiska och konkreta, det gav mycket till min egen förståelse. Förmodligen gav dessa två
dagarna mer än flera dagars litteraturläsning om ledarskap (student B år 2, kursvecka 2)
Det fanns också studenter som kopplade till andra delar av kursen:
Som person förändrades min inställning till arbete i grupp på så vis att jag kom till insikt om konfliktens
fördelar, dvs. att en konfliktsituation kan leda till att gruppen utvecklas och övergår till stadium tre [Wheelan,
2010]. Min tidigare inställning var att jag undviker konflikter, både av rädsla för vad andra ska tänka om mig
men också för att jag upplevde konflikter som onödiga. Grupparbetet och de veckovisa reflektionerna, i kombination med kurslitteraturen, har gjort mig medveten om dessa processer (student A, år 2).
5.2 Ömsesidigt engagemang

Med ömsesidigt engagemang [interpersonal engagement] menar Barnett (1992:195) att det finns någon som studenten
kan kommunicera med: “The audience may be only one person, where the offering is in a written piece of work or
a spoken set of statements made just for the teacher or perhaps to one other student on the course”.
Under hela kurstiden ska studenterna digitalt lämna in anteckningar varje vecka i avsikt att utifrån sina egna
erfarenheter synliggöra samband mellan orsak och verkan och utveckla kompetens ur vardagssituationer.
Upplägget är inspirerat av en tidigare presentation på Lärarlärdom (Wendel, 2010) men är vidareutvecklat för
att passa denna kurs syfte med reflektion. Veckoreflektionerna är i första hand till för att studenten ska utveckla
sin egen förmåga till reflektion. Vid kursslut reflekterar studenten slutligen över sina tidigare anteckningar och
redovisar denna reflektion som en del i en individuell inlämningsuppgift. Den individuella reflektionen är också
avsedd att hjälpa studenten att se hur det egna tänkandet om samma fenomen förändras över tid. Att reflektera inte
bara över det egna handlandet utan också över andras, kan leda till medvetenhet om invanda mönster, och till att det
vi tar för givet i olika situationer blir tydligt. Som lärare läser jag fortlöpande alla studentkommentarer i avsikt att
följa processen i grupp-dynamiken. Jag gör alltså inte något urval av veckoanteckningar. Det är studenten som gör

18 •

urval inför sin slutkommentar i inlämningsuppgiften. Jag använder inte t.ex. narrativ analys som Wendel (2010) gör,
utan läsningen innebär att följa processutvecklingen för att kunna diskutera allmänt med projektgrupperna kring
frågeställningar föranledda av denna läsning.
Av instruktionen framgår att det inte krävs någon teoretisk förberedelse för den här uppgiften. Studenten ska däremot avsätta en stund i lugn och ro med sig själv i slutet av varje vecka, för att gå tillbaka till upplevelser under
veckan. Uppföljning och teoretisk bearbetning sker, som nämnts tidigare, i slutet av kursen som en del av inlämningsuppgiften. En student menade t.ex. att: ”När man studerar ett nytt ämne så brukar många funderingar dyka
upp, men lika fort som de dök upp brukar de också försvinna. Nu har man tagit tillvara på funderingarna och istället utvecklat dem” (student E, år 1, inlämningsuppgift). En annan student i samma årskurs menade att: ”Jag tror
definitivt att uppgiften har gjort att jag tänkt på grupprocesser mer samtidigt som tankeanteckningarna tydliggjorde
teorin. Jag kunde koppla det vi läst till det jag upplevt och på så sätt fick teorin mer praktisk anknytning” (student C
år 1, inlämningsuppgift). Att studenter reagerar olika och att det är en av anledningarna till att pedagogiskt erbjuda
varierade moment av inlärningstillfällen visar följande citat:
Uppgiften att skriva reflektioner varje vecka, har inte i så stor utsträckning som jag förväntat mig, gjort mig
mer medveten om grupprocesser, ledarskap och organisationer. Däremot skulle jag säga att litteraturseminarierna har spelat en stor roll för att medvetandegöra detta. Mycket av diskussionerna under seminarierna har
handlat just hur våra grupper har fungerat i olika situationer och det är på det viset som jag har blivit medveten om kopplingen mellan projektet och litteraturen (student H år 2, inlämningsuppgift).
Kursens tre litteraturseminarier med olika teman är studentstyrda utan lärare, jfr Persson (2010). Grupperna rapporterar före och efter genomfört seminarium till läraren, som valt texterna. Men för flera studenter var det just
gruppdynamiska frågor som ofta fick betydelse i den egna reflektionen:
Att skriva veckovisa reflektioner har för mig varit givande. Ibland har de fungerat som en ventil för frustrationer men oftast har de fungerat som ett medel för mig att bli varse mina egna styrkor och svagheter i gruppsituationer. Genom att skriva veckovisa reflektioner har jag främst blivit mer medveten om ledarskap och
grupprocesser. Min medvetenhet om organisationer anser jag mig ha fått genom projektets utformning och i
relation till kurslitteraturen. (student I år 3, inlämningsuppgift).
Ja, jag skulle säga att jag har blivit mer medveten, speciellt när det kommer till grupprocesser. Jag har börjat
reflektera över hur och varför jag agerar på ett visst sätt i vissa situationer och jag funderar även på varför
andra personer reagerar som de gör i andra situationer. Jag förstår nu varför tidigare grupparbeten inte har
fungerat bra men även varför detta projektarbete har varit bättre än andra grupparbeten. Genom att ha blivit
mer medveten om hur jag fungerar i en grupp så har jag skaffat mig verktyg för att kunna ändra mindre
önskvärda egenskaper hos mig själv (student S år 2, inlämningsuppgift).
5.3 Reflektion i handling

När det gäller reflektion i handling [reflection-in-action] anser Barnett (1992:195) att: ”What is presented on paper is
simply the current stage of the student’s reflection-in-action, the reflection occurring during the action of conducting the internal dialogue”.
I det följande beskriver jag ett exempel på reflektion i handling som också leder till reflektion över
handling,[reflection-on-action]. Kursens första dag får studenterna frågan om de har någon erfarenhet från i första
hand yrkeslivet, i andra hand föreningslivet. Studenterna ska sedan var och en beskriva typ av organisation och
arbetsuppgift översiktligt samt en händelse/situation som visar på hur det är att arbeta i just den organisationen. De
ska också analysera vad detta egentligen säger om organisationen eller om dess ledning, medarbetare eller kultur.
Slutligen ska de beskriva sina känslor, dels när händelsen ägde rum, dels när de tänker tillbaka på det som hände.
Övningen är hämtad från Corvellec, Hervé & Holmberg (2010:7), vilka använt den inom utbildning i organisationsteori.
Övningen kan sägas motsvara nivå I enligt Uljens didaktiska modell; ”reflektion” avser alltså här självreflektion,
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reflektion över egna erfarenheter. Genom att koppla till vetenskapliga modeller om t.ex. gruppdynamik och
ledarskap (Nilsson, 2005; Svedberg, 2012;Wheelan, 2013) kan studenten få användbara redskap för att systematisera
sina egna erfarenheter men också kunna hantera upplevelser man inte kunnat förklara, vilket i Uljens modell
motsvarar nivå II (1997:192). I kursens avslutande hemtenta ska studenten därför ta fram sin berättelse igen och
analysera ledarskap, organisation och etiska dilemman utifrån den teoretiska insikt studenten ska ha skaffat sig
genom kurslitteraturen. En del av studenterna har återgett erfarenheter från planeringskontor. Ett exempel:
Ledarskapet på arbetsplatsen förändrades när den nya chefen tillsattes då den föregående slutat efter 30 års
arbete. Lewins teorier kring ledarskap belyser att det bland annat finns två typer av ledarskap; demokratiskt
och auktoritärt (Lewin i Svedberg 2012 s. 287). Hans poäng är här att ledarstilen påverkar en grupps beteende.
Under all den tid som organisationens letts under den gamla chefen hade troligtvis en stark informell organisation byggts upp och jag upplevde att det fanns flera oskrivna regler på arbetsplatsen, vilket Svedberg (2012)
menar uppstår då ledaren inte vill ”sätta sig över” sina anställda (Ibid. s.288). Receptionisten på avdelningen
hade en slags informell ledarroll, trots att hon var långt ner i den formella hierarkin. Hon kunde trots allt, på ett
indirekt sätt, påverka beslut och normer inom avdelningen (student S år 3, inlämningsuppgift)
5.4 Kunskapsanvändning

Kunskapsanvändning [knowledge-in-action] är mest problematiskt enligt Barnett:
The differences between the worlds of thought and action are not to be denied; and that is why courses of
professional education should be designed to develop students’ abilities to deploy knowledge in professional
settings. Knowledge-in-use imposes its own demands (Barnett, 1992:196).
Den professionella planerarens kontext är en komplex väv: expertkunnande och politisk styrning; maktförhållanden
och etik; olika aktörers intressen och ageranden. Med hjälp av casemetodik diskuterar studenterna projektledarrollen i förhållande till politiska beslutsprocesser i en planeringskontext. En pedagogisk avsikt är även här att
utveckla studentens reflektiva förmåga: ”Den blivande yrkespersonen ska utvecklas i sin professionella roll, reflektera över den och formas, snarare än att skapas och låta sig passas in i ett på förhand givet mönster” (Nordquist
et al, 2011:49). Caseundervisning som metod förekommer inom professionsutbildningar för att integrera formell
och praktisk utbildning t.ex. för blivande läkare, sjuksköterskor och poliser, men kan också användas inom andra
utbildningar. Autentiska berättelser från professionens praktik ska skapa ett utrymme för eftertanke och reflektion,
enligt Nordquist et al (2011).
För att passa in i den här utbildningen har metodiken modifierats. Caset utgår här från en erfaren projektledares
praktik utifrån stadsomvandling i Göteborg och fallet har inte bedömts ha samma behov av anonymisering på alla
de punkter som ett medicinskt case fordrar. Kursansvarig har i samarbete med projektledaren skrivit en berättelse
som utgår från projektledarens perspektiv och båda deltar tillsammans med studenterna under diskussionen av
caset. Seminariet är tvådelat; efter caseseminariet följer ett rollspel. Studenterna ska i rollspelet agera politiker under
ett fiktivt sammanträde i kommunstyrelsen, vilket behandlar den frågeställning som har lett till projektledarens
dilemma. Av projektledarens kommentarer till studenterna efter diskussionen har framkommit att ”sammanträdet”
haft stora likheter med autentiska sådana möten. Följande exempel på reaktioner är hämtade från studenternas
veckovisa reflektioner:
Den här veckan inleddes med läsning och förberedelse inför ett Case seminarium. Texterna har varit något
svåra att förstå sig på men själva seminariet var givande och det var kul att ha B [projektledaren] där som berättade om fallet. Den sista delen var rolig där vi skulle representera de olika partierna. Dock kunde jag inte säga
så mycket eftersom jag inte har så bra koll på de partipolitiska ståndpunkterna i förhållande till de[t] aktuella
Caset (student K, år 2 veckoanteckning).
I övrigt så vill jag kommentera veckans case seminarium. Som jag läst bland annat Lars Svedbergs bok så ska
en ledare vara ödmjuk, lyhörd samt engagera andra personer man arbetar med. Case seminariets andra del,
den politiska där vi spelade att vi satt i Göteborgs kommunstyrelse var mycket givande. Eftersom jag kan en
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hel del grundläggande politiska åsikter från det parti jag fick, Miljöpartiet, så var jag redan väl förberedd inför
rollspelet. Om jag varit en dålig ledare hade jag fört talan själv för Miljöpartiet. Men eftersom jag vill vara
inkluderande så berättade jag om Miljöpartiets argument och sedan delade ut olika repliker, kommentarer och
ståndpunkter man kunde föra i kommunstyrelsens debatt. Jag tycker även att resultatet blev bra då hela Miljöpartiets grupp sa någonting vilket får mig att känna att jag lyckats engagera hela gruppen. [studenten är känd
som partipolitiskt aktiv inom ett annat parti] (student J, år 2, veckoanteckning).
6. Avslutande reflektion

I en professionsutbildning ska studenterna förberedas för en kommande arbetsmarknad. Därmed inte sagt att denna
arbetsmarknad är förutbestämd och oföränderlig. Från att under utbildningens första årtionden ha varit inriktad på
att första hand försörja kommunala planeringskontor har utbildningen av planeringsarkitekter kommit att förändras. Vi vet nu att våra studenters mångsidighet lett till andra typer av arbetsuppgifter såväl på statliga myndigheter
som på privata konsultkontor. Något som är gemensamt för de allra flesta planeringsarkitekter, oavsett arbetsplats,
är att de arbetar i projekt. En del av dem är dessutom i första hand projektledare. Med denna kurs kan projektledningens teori och praktik behandlas på ett systematiskt sätt i utbildningen.
Formell kompetens i projektledning och undervisning i projektledning finns på Blekinge Tekniska högskola på
institutionen för industriell ekonomi, vilket blev en given samarbetspartner. Inför planeringen av den nya mastern i
fysisk planering 2011, där jag senare blev programansvarig, insåg jag dock att det inte räckte med generell kunskap
om projektledning och projektarbete för studenterna. Mitt mål var därför att försöka integrera träning i professionell reflektion för planerare, genom att fördjupa vissa delar av projektkursen, vilket jag hade tillfälle att göra
som kursansvarig och som planeringslärare i kursen. Efterhand har lärarlaget utvecklat och fördjupat samarbetet
med målet att integrera det pedagogiska upplägget så mycket som möjligt. Det finns frågor som återstår att lösa och
utvecklingsarbetet fortsätter.
Utgångspunkt för konstruktion av fördjupande lärsituationer har varit Barnetts (1992) teoretiska perspektiv med
målet att utveckla studentens kritiska tänkande genom reflektion. De av Barnett (1992) beskrivna fyra områdena för
att utveckla kritiskt tänkande kan i kursen Ledning och Organisation identifieras i kursupplägget. Förmåga att kunna
utforma ett förslag till planprogram utifrån ett aktuellt planeringsproblem finns i själva kärnan i professionskunskapen och förslaget är den produkt projektgruppen ska leverera till sin beställare. Den kontextberoende kunskapen
utgår från professionens behov och kan exemplifieras av att förmåga att arbeta i projekt efterfrågas i yrkeslivet. Studenterna behöver därför få tillfälle att systematiskt utveckla arbetssätt, gruppdynamik och konfliktlösning, vilket
ingår i undervisning om projektledning och projektarbete. För att kunna erbjuda ytterligare generell förståelse för
gruppdynamik och konfliktlösning är ledarskapskonsulter med erfarenheter från Försvarsmakten engagerade, en
verksamhet där fungerande grupper är ett måste.
Professionellt handlande och professionella värderingar är komplexa frågor, vilka diskuteras i seminarier med och utan
lärare, men också i den individuella reflektionen. Det professionella handlandet tas specifikt upp i case seminariet, vilket är inspirerat utifrån den metodik som används inom vårdutbildningar. Casebaserat lärande är tydligt och
avgränsat utifrån professionens perspektiv och tanken är att deltagarna ska lära sig se och bedöma världen utifrån
detta perspektiv. Som Barnett (1992) påpekar är det inte så att handlande och värderingar kan ses åtskilda från
varandra. Därför är det också betydelsefullt att diskutera etiska dilemman, vilket är centralt i ett caseseminarium.
Studenterna reflekterar även i varierande grad kring professionsfrågor vid litteraturseminarier och egna veckoanteckningar med stöd av litteratur. Här finns fler tillfällen att utveckla.
Studenterna har i kursutvärderingar bedömt kursen, ”i stor utsträckning” vara angelägen, för utbildningen. Kursen
ger tillfällen till mångfasetterad reflektion med föränderliga positioner. En student är inte någon ”tom behållare”
som ska fyllas med kunskap. Studentens förförståelse från arbetslivet/praktiken av ledning, organisation och grupper används som en del av kursmaterialet. Hittills har alla studenter haft någon egen erfarenhet att relatera till.
Kursen ger tillfälle till att koppla egna erfarenheter från praktiken till teoretiska insikter både i diskussion med
andra och vid egen reflektion jfr Schöns (1983) begrepp reflection-in-action och reflection-on-action.
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Studenten har alltså två roller, dels att vara den som ska sätta sig in i ett nytt kunskapsfält teoretiskt, dels vara den
som ska plocka upp och synliggöra egna erfarenheter. Utmaningen är att smälta samman dessa delar med hjälp av
reflektion. I egenskap av kursansvarig har jag också två roller, dels att vara den som övergripande ska konstruera ett
pedagogiskt upplägg som svarar mot lärandemålen, dels plocka upp och synliggöra egna professionella erfarenheter
för att kontextuellt kunna anpassa lärandesituationerna. Dessa flerdimensionella roller ger ytterligare intressanta
förutsättningar för kursen. Förutom att fortsätta kursutvecklingen, är utmaningen som lärarlaget nu står inför, att
skala upp kursen så att den blir en programöverskridande kurs för fysik planerings numera två masterspår.
Författaren vill tacka Björn Stille för konstruktiva synpunkter.
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Spår av dokumentstyrning i lärarutbildningens styrdokument vid en svensk högskola

Mariann Persson
Högskolan Kristianstad

Abstract – Blivande lärare har ett betydande behov av kunskap om grundskolans styrprocesser. Behov är både av
praktisk karaktär och teoretisk. Även lärarutbildningen vid en högskola är föremål för formella styrprocesser. Studien utgår ifrån ett metaperspektiv på styrprocesser där forskningsföremålet är styrprocesser om styrprocesser.
Syftet är att genomföra en innehållsanalys av en lärarutbildnings styrdokument vid en svensk högskola för att
kartlägga spår av grundskolans styrprocesser i utbildningens utbildningsplaner, kursplaner, kursguider, studiehandledningar, planeringsdokument för verksamhetsförlagd utbildning, betygsunderlag, formella examinationsprocesser och andra möjliga styrdokument. Innehållsanalysen genomfördes utifrån två perspektiv: (i) sökande efter
intern överensstämmelse eller överensstämmighet, och (ii) en kartläggning av kontextuell kongruens mellan olika
dokument i en styrprocesskedja, allt för att finna spår av grundskolans styrprocesser i en högskolas styrdokument. Resultat visade en splittrad bild. Flera granskade kursplaner visade en relativ stor överensstämmighet, med
återkommande undantag för kursplanemomentet genomförande. Kongruensen i utbildningsstyrning inom ramen
för högskolans styrprocesskedja är inte stor.
Nyckelord: dokumentstyrning, lärarutbildning, läroplansteori, grundskolan, läroplans-överensstämmighet, kontextuell kongruens.
1. Inramning av problemområdet

Hur förbereds lärarstudenter under sin utbildning om och i de dokument som styr lärares arbete? Vilka, i vilken
form och i vilka explicita sammanhang möter och bearbetar lärarstudenter grundskolans formella styrdokument
under sin utbildning? Hur framträder detta kunskapsinnehåll i sin tur i högskolans utbildnings- och kursplaner och
kursguider eller motsvarande? Samtidigt som de sistnämnda dokumenten intar en underordnad plats i högskolans
formella styrprocess räknas de i denna text till en del av den formella dokumentstyrningsprocessen. Vilken intern
kongruens eller överensstämmelse och anpassning finns det mellan olika formella dokument som styr en lärarutbildning och vilken kontextuell kongruens och integration finns det mellan dessa och lärarstudentens kommande
arbete och reella uppdrag i skolan? Ramfaktorteorin och de ramteoretiska resonemangen har länge dominerat
den pedagogiska forskningen (Lundgren, 1999). Teorin inriktas mot att förklara sambanden mellan undervisningens ramar och resultaten av undervisningen (Lindblad, Linde och Naeslund, 1999), där ramarna, i första hand,
utgörs av förhållanden som tid, innehåll och elevernas karaktärsdrag i klassrummet, d.v.s., ett begränsat urval av
lärarprofessionens gemensamma kompetens. Eftersom forskningsresultaten inom fältet oftast hämtades från svenska klassrum påverkades dessa av den statliga styrningen av skolan (Broady, 1999). Därför bör uppmärksamhet
fästas vid hur ideologi och politik styr pedagogik, utbildningsprocesser samt läroplansutveckling där politiska
kompromisserna, besluten och utbildningspolitisk debatt utgör snarare retorik än genuin pedagogisk och utbildningsvetenskaplig utveckling (Englund, 2004). Grundskolan, den pedagogiska och didaktiska arenan, existerar i ett
spänningsfält mellan dels läroplansteorier och dess organisering i utbildning och undervisning (Sundberg, 2005),
och dels undervisningsmetodiken (Rosengren & Öhngren, 1997). Mitt i dessa processer ligger uppdraget för universitet och högskolor att planera, organisera och genomföra lärarutbildning. Lärarutbildningens spänningsfält finns
mellan stark statlig styrning och lokal flexibilitet, beslutsfattande, självreglering och innovation.
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Dagens lärare har omformats till tjänstemän vars administrativa uppgifter har ökat i form av formella krav (Arevik,
2013) som t.ex. dokumentation av egen planering. Dokumentationskraven följs upp och kontrolleras av Skolinspektionen genom regelbunden tillsyn, till en grad som beskrivs som besatthet av Ahumemulic, Hagberg, Thörn och
Östergaard (2011). Det är en öppen fråga om denna förändring och avprofessionalisering avspeglas av motsvarande
förändringar i grundskolans styrdokument? I en nationell studie av grundskollärares yrkesvardag fann Skolverket
(2013) att grundskolläraren ägnar i genomsnitt 34 procent åt undervisning.
En motsvarande förskjutning av intentionen med högre studier vid högskolor och universitet har noterats av
Biesta (2011) som menar att syftet med högre utbildning i första hand handlar om ”kvalificering” till ett yrke, men
även om ”socialisation” och ”subjektifiering” till en yrkesprofession, två syften som står i motsatsförhållande till
varandra (a.a.). Ökad dokumentstyrning som en del av lärarens arbete gör det intressant att granska om och hur
dokumentstyrning ingår som ett kunskapsinnehåll i en yrkesutbildning, särskilt i ljus av Biestas (a.a.) tre yrkesidentitetsformande intentioner med högre studier.
1.1 Exempel på styrdokument

Eftersom avsikten med studien är att undersöka dokumentstyrning, utgör även till kursen tillhörande kursguider
eller motsvarande relevanta dokument att granska. Dessa intar en icke formell plats i högskolans formella styrprocess men utgör en länk mellan en kursplan och genomförandet av en kurs (Aldrin, 2012) och kan ge god insyn
i undervisningens planering och genomförande. Utifrån detta perspektiv borde kursguider och liknande uppfattas som ”styrande”, om än mindre formellt än utbildnings- och kursplaner. Aldrin (2013) fann två huvudspår kursguidernas användningsområden (i) kursguiden som rena instruktioner och (ii) som en länk mellan kursplan och
realisering av en kurs.
2. Lärarutbildningens formella styrning

Riksdag och regering beslutar om och anger genom bland annat skollag och läroplaner förskolans och skolans
mål och riktlinjer. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskola, skola, vuxenutbildning, studiestödsverksamhet och högskoleutbildning samt samordnar forskningsfrågor. Under utbildningsdepartementet
lyder Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, Skolverket och Skolinspektionen. Universitetsoch högskolerådet (UHR) och Universitetskanslers-ämbetet (UHÄ). UHR ansvarar exempelvis för antagning och
antagningsregler, högskoleprov och information om högskolestudier medan UHÄ ansvarsområden utgörs av
kvalitetsutvärdering, examenstillståndsprövning och tillsyn av universitet och högskolor. Statens skolverk har som
uppdrag att verkställa politiska beslut och lyder under utbildningsdepartementet. Skolverket styr, stödjer och
utvärderar förskole- och skolverksamhet som, i sin tur, organiseras av antingen kommuner eller fristående uppdragsgivare. Skolinspektionen har som en av sina uppgifter att kontrollera och granska svenska skolor, från förskola
till vuxenutbildning, med intentionerna att förverkliga en likvärdig utbildning där varje barns och elevs bästa alltid
står i fokus.
2.1 Den enskilde läraren

Den enskilde läraren styrs både av nationella styrdokument som skollagen, timplaner, läroplaner och kursplaner
samt av en rad mera praktiknära styrdokument som exempelvis lokala kursplaner, lokala bedömningsmatriser
och betygskriterier. Lärarstudenten möter under pågående utbildning olika övergripande riktlinjer, allmänna råd
och anvisningar som är styrande i olika grad för det kommande arbetet. Skollagen, som beslutats av riksdagen,
innehåller till exempel grundläggande bestämmelser om skolan, särskilda utbildningsformer och pedagogisk verksamhet. Skollagen reglerar rättigheter och skyldigheter som barn, elever och deras vårdnadshavare har.
2.2 Statliga styrdokument

Högskolelagen reglerar och styr statliga, kommunala och landstingsdrivna universitet och högskolor. Högskoleförordningen är ett komplement till högskolelagen och är beslutad av regeringen. Därigenom är högskoleförordnin-
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gen underordnad högskolelagen som är beslutad av riksdagen. Universitetskanslersämbetet och Universitets- och
högskolerådet har befogenhet av regeringen att utfärda föreskrifter. Föreskrifterna ska komplettera och förtydliga
bestämmelserna i högskolelagen och högskoleförordningen.
Regler gällande utbildnings- och kursplaner vid universitet och högskolor talar om att i en utbildningsplan för ett
program ska följande anges; (i) kurser som ingår i programmet, (ii) krav på särskild behörighet, och (iii) övriga nödvändiga föreskrifter för programmet medan i en kursplan skall anges; (i) kursens nivå, (ii) antal högskolepoäng (hp)
kursen omfattar, (iii) kursmål, (iv) krav på särskild behörighet, (v) formerna för bedömning av studentprestationer,
och (vi) övriga nödvändiga föreskrifter för en kurs. Om en utbildningsplan för ett program eller en kursplan för en
kurs ska ändras, krävs ett formellt beslut av universitetet eller högskolan.
Grundskolan har andra regelverk jämfört med universitet och högskolan. Följande lagar och föreskrifter styr lärares
arbete i skolan och skolans uppdrag: (i) Skollagen; (ii) Skolförordningen SFS nr 2011:185; (iii) Allmänna råd (rekommendationer om hur författningar kan tillämpas); (iv) Föreskrifter (bindande bestämmelser som regeringen meddelar till Skolverket); (v) Läroplaner; (vi) Kurs- och ämnesplaner; (vii) Betygskriterier (kompletteras i läroplanerna,
kurs- och ämnesplanerna). Det finns ytterligare bestämmelser, till exempel, examens- och programmål, övergångsbestämmelser, men dessa är inte relevanta för denna studie.
2.3 Statlig styrning av lärarutbildning

Regeringens proposition 2009/10:89 ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning” (Utbildnings-departementet, 2010)
bildar underlag för den nuvarande lärarutbildningen där en lärarexamen ersattes med fyra; förskollärarexamen,
grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Nedan följer valda exempel på hur detaljstyrning
av undervisningsinnehåll äger rum. T.ex. skulle grundlärarexamen ges med inriktning mot arbete i förskoleklass
och grundskolans årskurs 1–3, 240 högskolepoäng, mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, 240 högskolepoäng,
samt mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng. Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) skulle omfatta
60 högskolepoäng medan det beskrivna innehållet omfattar bland annat läroplansteori och didaktik, vetenskapsteori och forskningsmetodik, utveckling, lärande och specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering och
ledarskap, bedömning och betygsättning, utvärdering och utvecklingsarbete. Lärarutbildning, oavsett inriktning
bör genomsyras av: (i) ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt; (ii) ett historiskt perspektiv; (iii) ett internationellt perspektiv; samt (iv) informations- och kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs.
Möjliga spår av kunskap om styrprocesser skulle kunna härledas till skolväsendets historia, organisation och villkor
samt skolans värdegrund innefattande grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.
2.4 Styrning av grundlärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad

Under 2007 och 2008 genomfördes en genomlysning av lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad vilket innebar
att lärarutbildarna diskuterade och analyserade utbildningsplaner, kursplaner och det konkreta arbetet i kurser i
dåvarande lärarutbildning. Arbetet avrapporterades för att bilda underlag för kommande lärarutbildningar och rapporten Yrke, ämne, forskning – en lärarutbildning på tre ben (Bergöö, 2009). Fokus på utredningen var hur lärarutbildningen baserade innehåll i yrkes- och ämnesutbildningen på forskning och främjade lärarstudenters lärande.
3. Syftesutveckling
3.1 Avgränsningar av relevanta styrdokument

Vad som bör räknas som styrdokument kräver en viss insikt i hur en högskola fungerar. Under flera år deltog författaren i Högskolan Kristianstads styrprocess av lärarutbildning och inom ramen för olika uppdrag regelbundet
fick formellt ansvar för framställning av, revidering av samt godkännande av olika styrdokument. Den systematiska
dokumentgranskningen innefattade utbildningsplaner och kursplaner.
Kursguider eller motsvarande, VFU-dokument och kursutvärderingsdokument, tillhörande kurserna under de fyra
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första terminerna, bedömdes utgöra vad som definierades som en form av institutionell tolkning av styrdokumenten. Dessa dokument granskades också i ett andra analysled. Syfte därmed omfattar granskning av lärarutbildningens formella styrdokument, samt institutionella omtolkning av dessa.
Styrprocessen, i formell betydelse, består av mer än formella dokument och inledningsvis gjordes en kategorisering
av olika typer av styrdokument med bäring på det slutliga verkställandet av en lärarutbildning, det vill säga, den
vardagliga utbildningspraktiken som studenter möter och som anställda verkar i.
Styrning kan även omfatta dolda styrprocesser. Ett exempel på en dold styrprocess, detta till skillnad från den dolda
läroplanen, som även kan innebära en form av strukturell begränsning, utgörs exempelvis av schemaläggningens
ramar, tillgång till rum, apparater, lärarnas egna scheman, studenters deltagande vid andra kurser och så vidare. Det
skulle inte vara en överdrift att påstå att ovan nämnda faktorer utgör en typ av styrningsramar, men dessa omfattas
inte av syftet med den här studien.
Det är oftast i kursguiderna eller motsvarande som undervisningens kunskapsinnehåll uttrycks. Därför utgör kursguiderna eller motsvarande dokument, en intressant faktor i analysarbetet inte minst med tanke Aldrins forskning
(2013).
3.2 Centrala begrepp

Centralt inom denna analys är nyckelbegreppen alignment och kongruens. Skolverket (2013), i ett referat till en artikel
av Näsström och Henrikssons (2008) om just ”alignment”, likställer begreppet med grad av överensstämmelse i
beståndsdelarna i kurs- och läroplaner och ger ett exempel där ”alignment” syftar till ”överensstämmelsen mellan till
exempel standarder och innehållet i prov”. Näsström och Henriksson (a.a.), med inspiration från Bloom m.fl. (1956),
redogör för hur olika taxonomier kan påverka bedömning av denna grad av överensstämmelse.
Denna dimension på egenskaper hos styrdokument ger en inneboende värdering i begreppet ”konstruktiv
överensstämmighet” eller ”constructive alignment” (Biggs, 1999). I denna text används ordet överensstämmighet som
ett alternativ till ”grad av överensstämmelse”, eftersom det bättre motsvarar den bakomliggande tanken i begreppet
”curriculum alignment”. Uppsala universitets avdelning för universitetspedagogisk utveckling (PU) förklarar ”constructive alignment” som ”ett tydligt samband mellan kursmål, undervisningsformer och examination eller försvenskat ”röd tråd” eller inre logik”, samt hur, med konstruktiv överensstämmighet som utgångspunkt, ”lärandemålen,
eller de förväntade studieresultaten” kan bindas ihop med ”det konkreta arbete som läraren gör i sin kurs” (a.a.).
McGehee och Griffith (2001, s. 142) intar samma position när de beskriver hur “the alignment process with curriculum and practice becomes crucial for change with positive impact”. Överensstämmigheten i läroplanssammanhang
skall uppfattas som en positiv egenskap ur ett läroplansteoretiskt perspektiv som dessutom speglar hur väl teori,
såsom den utvecklas i en läroplan, överensstämmer med faktisk praktik (Conway & Little, 2000).
Textuell kongruens syftar till hur olika texter ”hänger ihop”, en form av ”pragmatically congruent texts”, eller pragmatiskt kongruenta texter (Bouayad-Agha, 2000). Detta är utgångspunkten för denna analysansats där begreppet
kontextuell kongruens utgör ett viktigt analysinstrument (Seymour, 2010).
Innehållsanalysen vilar på två dimensioner i sökandet efter ”spår”. Enskilda styrdokument granskades med tanke
på överensstämmigheten med specifikt fokus på styrningsmoment inom lärarutbildningen. Eftersom styrprocessen
vid en högskola är grundad på flera sammanflätade styrdokument utgjorde textuell kongruens mellan de olika styrdokumenten vid Högskolan Kristianstad en parallell granskningsdimension.
3.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien var: (i) att söka spår av förekomsten av dokumentstyrning i olika styrdokument som ingick
i grundlärarutbildningen vid en högskola; (ii) att beskriva hur dokumentstyrning uttrycks som kunskapsinnehåll
i dessa styrdokument; samt (iii) att granska möjlig kongruens mellan dessa olika styrande dokument, särskilt de
enskilda dokument som utgör ett led i högskolans centrala styrningsprocess.
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De formella dokument som fanns att tillgå skulle ge svar på följande frågeställningar:
• Vilka av grundskolans styrdokument förekommer i lärarutbildningens formella dokument?
• I vilken form och i vilka sammanhang förekommer grundskolans formella styrdokument i
lärarutbildningens formella dokument?
• Hur omtolkas grundskolans formella styrdokument i ett andra led inom en högskolas styrprocesser?
• Till den grad grundskolans styrdokument utgör ett kunskapsinnehåll i en högskolas styrdokument, vilka
spår går att finna i examinationsdokumenten?
4. Analysstrategin

Ansatsen hamnar inom ramen för det breda fältet textanalys där begreppen innehållsanalys och text- eller språkanalys uppvisar viktiga nyansskillnader. Inom ramen för en textanalys eller språkanalys, görs ofta en skillnad mellan
term, begrepp eller idé och det som kallas för referent, det vill säga, den verklighet som åsyftas, ett begreppsschema
som kan härledas till Ogdens och Richards (1923) klassiska text The Meaning of Meaning.
I denna studie, förekommer igenkännbara termer som ”utbildningsplan”, ”kursplan” och ”styrdokument”, d.v.s.,
”namn” på begrepp som är av avgörande betydelse för denna vetenskapliga ansats. Till dessa termer finns en faktisk
referent, nämligen, en kursplan – en del av verkligheten. En kursplan är även ett fysiskt objekt, ett sådant objekt
som kommer att utgöra underlaget här. Studien innebar en granskning av formella styrdokument samt dess tillämpningar i form av ”omtolkade” dokument, som bildar ett led i en högskolas styrsystem i form av fysiska utbildningsplaner, kursplaner eller läroplaner, i form av böcker, häftade A4-sidor eller elektroniska filer. Termer och begrepp
som ingår i olika utbildningsplaner, kursplaner och kursguider får en särskild ”inramning” som styrdokument i en
högskolas styrprocesser. Det ligger nära till hands att föreställa sig en form av dold styrning som utgörs av styrprocessens ramfaktorer (Lindblad och Säfström, 1999) som inrymmer begränsningar och möjligheter men som
samtidigt uppvisar ett visst mått av flexibilitet. ”Vad som är ramar för undervisningen är också en konsekvens av
vad som konstrueras som ramar av aktörerna” (a.a. s. 76). Författarna gör en poäng av en analytisk distinktion mellan yttre ramar och inre ramar. Om denna flexibilitet och karaktär av social konstruktion tas för givet, kan undervisning ses som en verksamhet med ett visst mått av autonomi beträffande yttre ramar. Det kan innebära att inre
ramar konstrueras när yttre ramar försvinner (a.a.). Slutligen innebär detta att utrymme för inre reglering och styrning kan skapas medvetet genom att yttre ramar tas bort och tvärtom. Denna studie utgår från ett perspektiv där det
förväntas att spår av sådana socialt konstruerade pedagogiska styrprocesser och styrningsramar kommer att kunna
upptäckas inom utbildningens olika styrdokument.
4.1 Datainsamlingsmetod

Dokument i denna studie är mer eller mindre formella. De har mer eller mindre bäring för forskningssyftet och kan
vara mer eller mindre kopplade till en metaprocess, som exempelvis pedagogiska styrprocesser. Samtliga dokument
inom denna studie, som samlades in och granskades, fanns tillgängliga för författaren, som anställd vid Högskolan
Kristianstad. Utbildnings- och kursplaner var tillgängliga för allmänheten och andra dokument, som till exempel
har med verksamhetsförlagd utbildning, kunde involverade parter ta del av.
4.2 Tillgång till relevanta dokument

Styrdokumenten som granskades bestod av olika formella dokument där några har beslutats av olika nämnder
och tjänsteman medan andra hade en mer underordnad roll även i formell betydelse. Inledningsvis gjordes en
kategorisering av olika typer av styrdokument som har avgörande betydelse för det slutliga verkställandet av en
lärarutbildning, det vill säga, den vardagliga utbildningspraktiken som studenter möter och som anställda verkar
i. Författarens mångåriga erfarenhet av styrning av lärarutbildning bidrog till urvalsförfarandet av vilka styrdokument som skulle granskas (se Cheek, 2004 och Prasad och Mir, 2002) I val av relevanta texter var det av avgörande
betydelse att försöka täcka hela ”styrkedjan” i texternas formella tillblivelse.
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Följande styrdokument granskadess; tre utbildningsplaner, sjutton kursplaner och tre kursguider i grundlärarutbildningens tre olika inriktningarna; (i) inriktning mot arbete i fritidshem (GF), (ii) inriktning mot arbete i
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (GF-3) och (iii) inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (G4-6).
Utöver dessa tillkom styrdokument beträffande verksamhetsförlagd utbildning och högskolans kursutvärderingsmallar. I kursplanerna granskades förekomsten av dokumentstyrning i följande delar: utbildningens eller kursens
syfte; utbildningens eller kursens innehåll; förväntade läranderesultat; kursen genomförande; examinationsmoment; samt kurslitteratur.
4.3 Sökprocessen

En sökning av ord med koppling till ”styrning” genomfördes i samtliga dokument. Ett urval av relevanta ord
bestämdes i begynnelsen av processen och under de två första genomläsningarna av dokumenten. En sökning i
samtliga relevanta dokument genomfördes av följande utvalda ord; anvisning, avtal, beslut, bestämmelse, fastställa,
föreskrift, författning, handbok, handledning, handling, kontrakt, kriteri[], lag, ordning, norm, policy, princip, procedur, regler, regel, rekommendationer, riktlinje, riktning, rutin, råd, stadgar, strategi, styr[], uppgörelse, villkor,
vägledning, åtgärd och överenskom[].
4.4 Dataanalysmetod och innehållsanalys

Nedan beskrivs vilken inriktning inom innehållsanalys som funnits mest relevant för att kunna svara mot syftet
av detta arbete. Textanalys och databearbetning skedde utifrån bland annat Deweys transaktionella teori om kunskapsinhämtning eller ”kunskapandet”, utifrån Biestas och Burbules (2003) tolkning. Studenter förväntas inhämta
kunskaper i skärningspunkten mellan praktiskt arbete i verksamhetsförlagd utbildning och teoretiskt arbete under
högskoleförlagd utbildning. Båda utgör grunden för högskolestudier inom lärarutbildningen. Ofta förblir studenten
omedveten om det egna kunskapandet och att detta många gånger regleras av för studenten okända styrprocesser.
Både de formella och informella styrdokumenten och dess innehåll har således stort inflytande och är styrande i
studentens lärprocess. Innebörden av Deweys transaktionella teori är att kunskapandet sker i studentens komplexa
och pluralistiska vardag.
Det som på engelska kallas för ”content analysis” är en innehållsanalysmetod för olika typer av textuell data.
Innehållsanalys förekommer huvudsakligen i två inriktningar enligt Graneheim och Lundman (2004). I denna
studie innebär innehållsanalys att försöka spåra styrning som är indirekt men också dold eller som finns mellan
raderna samt tolka om det förekommer någon styrning som kunskapsinnehåll. Samtliga dokument lästes ytterligare
minst en gång och genomsöktes efter ord som anknyter till dokumentstyrning. Med de olika läsningarna gjordes
en bedömning av dels spår av dokumentstyrning men även om textuell kongruens mellan relevanta spår av dokumentstyrning i de olika dokumenten. Kategoriindelningen av ”direkta spår”, ”indirekta spår” eller ”inga spår”
utgjorde innehållsanalysens mest kritiska moment. Det var viktigt att de blev så kompletta och ömsesidigt uteslutande som möjligt. Innehållsanalysens tillförlitlighet vilar på Morse (et. al., 2002) fyra verifieringsstrategier: (i)
metodologisk koherens, (ii) anpassat urval eller selektion, (iii) synkroniserad insamling och analys av data, samt (iv)
aktivt teoretiskt tänkande.
5. Resultat och analys
5.1 Spår av dokumentstyrning i utbildningsplanerna

Sökningen av ord med koppling till ”styrning” i de tre olika inriktningarnas utbildningsplaner visade att Högskolelagen (SFS nr 1992:1 434; SFS nr 2006:173) förekom i samtliga med referenser till övergripande utbildningsmål
som förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
samt ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet. En motsvarande länk fanns till Högskoleförordningen
(HF 1993:100 bil 2; SFS nr 2010:541) med referenser om ”förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
grundlärare”, ”kunskap och förmåga för annan undervisning” och även särskild betoning kring den utbild-
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ningsvetenskapliga kärnan, ett av Högskolan Kristianstads profilområden. Bedömningen är att utbildningsplanerna
visar hög kongruens med SOU 2008:109.
5.2 Överensstämmighet mellan lagar, regler och styrdokument

Överensstämmigheten mellan lagar och regler som styr universitet och högskola och utbildningsplanerna tillhörande grundlärarutbildningen på Högskolan Kristianstad var stor. I utbildningsplanerna fanns en tydlig och
logisk anpassning till högskolelag, högskoleförordning och högskoleverkets författningssamling medan diskrimineringslagen direkt lämnas utanför. Förekomsten av styrning om diskriminering fanns direkt kopplat till det kommande yrket och indirekt, t.ex. genom att diskrimineringslagen återfanns i examensmålen.
5.3 Spår av dokumentstyrning i kursplanerna

För samtliga tre inriktningar rådde samma relation mellan direkta spår, indirekta spår och inga spår i termin 1 (se
Figur 1, 2 och 3). Direkt dokumentstyrning förekom som ett kunskapsinnehåll i samtliga kursplaner för termin 1
under rubrikerna ”förväntade läranderesultat” och ”litteratur”.

Förklaring till infärgningarnas innebörd i figur 1, 2 och 3.

Figur 1: Spår av dokumentstyrning i kursplanernas olika delar för termin 1- 4 i g
Den beståndsdel i en kursplan som har högst förekomst av spår av dokumentstyrning är litteraturen. I princip
förekommer grundskolans styrdokument i samtliga kurser. Det är endast i en kursplan i grundlärarutbildningen
med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 4-6 som inga spår av styrdokument i kurslitteraturen varken indirekt eller direkt kan spåras. Dock, då kursplanen läses i sin helhet är det underförstått att studenterna förväntas
använda sig av vissa styrdokument.
En sammanställning av Figurerna 1-3 visas i Figur 4. Det är i ”genomförandemomentet” den lägsta förekomsten av
styrdokument finns eller snarare inte alls. Inom ramen för denna studie är det inte relevant att bedöma om detta är
en pedagogisk och didaktisk brist i sig.

Figur 2: Spår av dokumentstyrning i kursplanernas olika delar för termin 1- 4 i g

30 •

Grundlärarutbildning inriktning fritidshem (GF), Figur 1, och inriktning grundskolans årskurs 4-6 (GS), Figur 3, är
de inriktningar som har procentuell högst direkta och indirekta spår av dokumentstyrning (se sammanställningen i
Figur 4).

Figur 3: Spår av dokumentstyrning i kursplanernas olika delar för termin 1- 4 i grundlär

Figur 4: Sammanställning av spår av dokumentstyrning i kursplanernas olika delar
En förklaring till resultatet i figur 4 kan vara att i grundlärarutbildning inriktning fritidshem löper en röd tråd av
de båda utbildningsvetenskapliga kärnorna; (i) utveckling, lärande och specialpedagogik och (ii) sociala relationer,
konflikthantering och ledarskap under utbildningens tre första terminer. Till detta innehåll, framför allt om mobbning och konflikthantering förekommer en rad olika anvisningar, föreskrifter och andra styrdokument.
I studiehandledningen för termin ett i grundlärarutbildning inriktning grundskolans årskurs 4-6 framgår det tydligt
att, undervisningsinnehållet under terminen har dokumentstyrning som kunskapsinnehåll. Det förekommer tre
föreläsningar med klar koppling till dokumentstyrning. Föreläsningarna handlar om ”lärares uppdrag och skolans
uppgift och organisation. Dagens situation i ljuset av skolans historia” och ”Skolsystemets organisation och uppdrag, förr och nu”. En trolig förklaring till den relativt höga procentuella fördelning direkta och indirekta spår av
dokumentstyrning i grundlärarutbildning inriktning grundskolans årskurs 4-6 är att dokumentstyrning återkommer som ett kunskapsinnehåll under de andra terminerna.
5.4 Styrning i kursguide eller motsvarande

Det är som nämnts tidigare kursansvarig som i samråd med andra i kursen undervisande lärare och examinator
som bland annat ska planera kursen och senast vid kursstart informerar studenterna om hur kursen examineras och
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betygssätts. Detta överensstämmer med flera lagar och förordningar. Detta återkommer i högskolans egna dokument och det finns röd tråd från lag till verkställandet. Däremot saknas ett gemensamt dokument om hur detta ska
kommuniceras med studenterna och i vilken form. Kursguiderna till de tre olika inriktningarna benämns därför vid
olika namn; (i) studiehäfte, (ii) kurshäfte, och (iii) studiehandledning. Citaten är hämtade ur dessa dokument.
5.5 Spår av styrning i studiehäfte för grundlärarutbildning (fritidshem)

Av studiehäftet framgår att kursen har stark betoning på verksamheten med avstamp i grundskolans styrdokument
och den utbildningsvetenskapliga kärnan i form av ”lärande och ämne- ämnesdidaktik”. Kursinnehållet är också väl
anpassat att motsvara studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning medan
ämne- och ämnesdidaktiska studier inte framgår lika tydligt. Med andra ord är överensstämmigheten hög med den
utbildningsvetenskapliga kärnan och lärarprofessionens gemensamma kompetens medan ämnet fritidspedagogik
inte är lika synligt. Likväl finns endast två av grundskolans styrdokument med i litteraturlistan. Det finns en outtalad ton i studiehäftet av att kursen introducerar, kvalificerar och socialiserar lärarstudenten in i yrket. Studiehäftet
är mest en upprepning av kursplanen och fungerar inte som en tydlig länk mellan kursplan och genomförande av
kursen.
5.6 Spår av styrning i kurshäftet inriktning förskoleklass/årskurs 1-3

Kurshäftet ger ett intryck av att vara ett offentligt och officiellt styrdokument och ger god insyn i hur undervisningen är planerad. Det framgår att kursen har stark betoning på verksamheten med avstamp i grundskolans styrdokument i form av läroplaner och andra föreskrifter. Det finns även formuleringar som kan hänföras till något annat än
kvalificering och socialisering. Lärarstudenten uppmanas till självständighet inom ett speciellt område som i sig är
ett mål för all högskoleutbildning.
5.7 Studiehandledningen årskurs 4-6

Studiehandledningen innehåller mycket information om högskolestudier i allmänhet och vid Högskolan Kristianstad i synnerhet. I studiehandledningen upprepas bland annat en formulering från kursplanen, nämligen att den
verksamhetsförlagda utbildningen är yrkesprövande och i studiehandledningen finns det en förtydligande formulering. Flera formuleringar tjänar kursens syfte att socialisera lärarstudenten till lärare och till en yrkesprofession,
medan andra står i visst motsatsförhållande till varandra där lärarstudenten förväntas både att socialiseras till traditioner och samtidigt utbildas till en självständig och fri tänkande person.
5.8 Spår av styrning i dokument om verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen skulle kunna tänkas vara ett tillfälle för inskolning av styrprocesser.
Granskningen visar att inskolningen antagligen sker på olika sätt. Högskolan Kristianstad har flera egna styrdokument som berör verksamhetsförlagd utbildning. Det finns dock få styrdokument uppåt i styrkedjan eftersom utbildningsorterna har hög självständighet att utforma och organisera den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån
lokala förutsättningar.
5.9 Spår av styrning i högskolans kursutvärderingsmall

Högskolans förfaringssätt när det gäller kursutvärdering överensstämmer med förpliktelser som utfärdats av
Utbildningsdepartementet (SFS nr 2000:651). I vilken omfattning som kursutvärderingarna analyseras och leder
fram till reella förändringar är oklart. Kursutvärderingssystemet används heller inte som inskolning av styrprocesser för lärarstudenterna. Förutom att det eventuellt skulle gynna högskolans kvalitetsarbete att kursutvärderingarna i större omfattning skedde genom diskussioner mellan studenter och lärare, skulle ett annat
tillvägagångssätt med stor sannolikhet påverka studenters kunskapsutveckling gynnsamt och studenterna ges möjlighet att uppfatta kursutvärderingar det vill säga ett ”styrdokument” som kunskapsinnehåll.
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5.10 Sammanfattning av centrala resultat

En stark betoning på skolans verksamhet med utgångspunkt i grundskolans styrdokument och den utbildningsvetenskapliga kärnan gäller för inriktningen mot fritidshem dock med mest emfas på utbildningens verksamhetsförlagda del. Överensstämmigheten mellan den utbildningsvetenskapliga kärnan och lärarprofessionens
gemensamma kompetens bedömdes som hög medan ämnet fritidspedagogik inte var lika synligt. Genomgående
fanns en outtalad ton att kursen introducerar, kvalificerar och socialiserar lärarstudenten in i yrket. Slutligen
bedömdes detta studiehäfte vara mest en upprepning av kursplanen och inte en tydlig länk mellan styrningsprocessen och kursens genomförande.
Kurshäftet för förskoleklass och grundskolans tidiga år gav ett intryck av ett typiskt styrdokument med god insyn
i undervisningens planering med utgångspunkt i grundskolans styrdokument där formuleringar kunde hänföras
bortom kvalificering och socialisering där lärarstudenterna uppmanas till självständighet inom ett speciellt område.
I studiehandledningen mot årskurserna 4-6 finns en subtil förskjutning avseende det yrkesprövande momentet där
krav inte ställs på att studentens självständigt under VFU-perioden där lektioner förväntas planeras under ledningen av en lärarutbildare på fältet. Sådana formuleringar tyder på att delar av kursinnehållet står i motsatsförhållande
där lärarstudenten förväntas både att socialiseras till traditioner och samtidigt utbildas till en självständig och fri
tänkande lärare.
Medan dokument som styr den verksamhetsförlagda utbildningen saknar spår av styrning är de i sig väldigt
styrande för studentens del.
Förfaringssätt kring kursutvärdering överensstämmer med rådande förpliktelser men vilken omfattning de får i termer av reella förändringar är oklart. Kursutvärderingsförfarandet används inte som en form av inskolning i styrprocesser. Rutinmässiga och standardiserade utvärderingsmallar innehåller ibland frågor som saknar relevans för
en specifik kurs vilket kan uppfattas strida mot ett mål där kurspecifika kursutvärderingar skulle gagna diskussioner mellan studenter och lärare.
6. Diskussion

Det övergripande syftet med denna studie var att försöka upptäcka spår av styrning som innehåll i en, för en lärarutbildning, serie relevanta formella och informella styrdokument. Sådana spår fanns men de uppvisade en splittrad
och till viss del osammanhängande bild. I några exempel fanns en tydlig läroplansöverensstämmighet (curriculum
alignment) medan i andra saknades denna ”överensstämmighetens röda tråd”. Det var inte ett syfte med detta arbete
att göra en kvalitetsbedömning av de olika granskade dokumenten. Ansatsen var framförallt granskande och beskrivande utifrån normala vetenskapliga krav på en innehållsanalys. Främst bland dessa krav, inom ramen för denna
studie, låg problematiken kring val av dokument. I tolkningsansatser, som kritisk hermeneutik och diskursanalys
(Cheek, 2004) och (Prasad & Mir, 2002), kan val av texter utgöra ett helt avgörande moment i forskningsprocessen.
De dokument som speglar en högskolas styrprocess har en formell juridisk status. I detta sammanhang och med författarens praktiska erfarenheter av en högskolas styrprocess, är det är svårt att föreställa sig dolda, hemliga eller på
något sätt förtäckta dokument som inte skulle ha kommit till författarens kännedom.
Som påpekats tidigare, är det viktigt att skilja mellan en text som är ett styrdokument och texter om styrdokument
som fenomen. I det senare avseendet finns texter, till exempel, som Johansson och Johansson (1994) Att styra eller
inte styra, eller Berg (1999), Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling, eller Wahlström (2002) Om det förändrade ansvaret för skolan. Dessa texter är bara en axplock möjliga texter. Poängen är att påpeka skillnaden mellan två typer
av direkta spår, texter som ”är” styrdokument och texter ”om” styrdokument, dokumentstyrning och styrning som
fenomen.
De granskade styrdokumenten; (i) utbildnings- och kursplaner, (ii) kursguider eller motsvarande, (iii) dokument
som styr verksamhetsförlagd utbildning, och (iv) kursutvärderingsmall, intar olika positioner inom Högskolan Kristianstads formella styrprocess. I ett samlat intryck av resultat kring kongruensmomentet verkar det som om ju

SPÅR AV DOKUMENTSTYRNING I LÄRARUTBILDNINGENS STYRDOKUMENT VID EN SVENSK HÖGSKOLA • 33

längre avstånd från formella beslut desto lägre kongruens. En möjlig, och rimlig slutsats är att den formella styrprocessen kräver mer noggrannhet i framställning av styrdokument.
Med samma logik fanns, till exempel, att överensstämmigheten var mycket hög mellan de tre utbildningsplanerna
och den utbildningsvetenskapliga kärnan och lärarprofessionens gemensamma kompetens (SOU 2008:109). Palo
(2013) lyfter fram att det är lärosätenas lärarutbildare och tjänstemän som utarbetar utbildnings- och kursplaner,
inom givna ramar fast med stor självständighet. Den kompetens som författarna till utbildnings- och kursplanerna
har, har effekt på lärarstudenterna som i sin tur kommer att påverka elever i grundskolan (a.a.).
Resultatet av denna studie visar att ju närmare avstånd lärarutbildaren har till studenten, med kursguider eller
motsvarande desto lägre kongruens med utbildningsplanerna. En av de granskade kursguiderna gav intryck av att
vara ett offentligt och officiellt styrdokument och gav god insyn i hur undervisningen var planerad (Aldrin, 2013).
Detta kurshäfte var också det mest omfattande, av de tre granskade. Av de andra två, dokumentet studiehäfte var
nästan uteslutande en upprepning av kursplanen och fungerar inte som en tydlig länk mellan kursplan och genomförande av kursen, medan studiehandledningen gav information om högskolestudier i allmänhet och innehöll, även
den, upprepningar från kursplanen. Studiehäftet gav en introduktion om lärarstudentens kvalificering och socialisering in i yrket (se Biesta, 2011).
Studiehandledningen innehöll formuleringar som ”Då VFU-perioden är yrkesprövande ställs inte krav på att
studenten självständigt ska planera lektioner utan planering görs i samverkan med och under ledning av en
lärarutbildare på fältet” medan andra formuleringar lyfte fram studentens självständighet. Den verksamhetsförlagda
utbildningen examineras genom en skriftlig individuell uppgift som följs upp dels i enskilt samtal dels i ett seminarium. Formuleringarna i studiehandledningen tyder på en viss, antagligen omedveten konflikt, eller låg kongruens.
Lärarstudenten förväntas både att socialiseras till traditioner, villkor och utmaningar under den verksamhetsförlagda utbildningen och samtidigt utbildas till en självständig och fri tänkande person.
Vilka av grundskolans styrdokument som förekommer i lärarutbildningens formella dokument? Frågan visade sig
vara relativt enkel att svara på. Medan granskningen endast omfattade sjutton olika kursplaner bland lärarutbildningens många kursplaner förekom, i någon form, grundskolans styrdokument i samtliga kursplaner och i varje
enskild kurs. Grundskolans styrdokument förekom i 98 procent av kurslitteraturlistor. I kursplanernas syfteformuleringar, innehållsformuleringar och förväntade läranderesultat, fanns grundskolans styrdokument i stor utsträckning synliga medan det inte fanns ett spår i kursplanernas beskrivning av genomförandet av kurserna. Medan detta
i sig kanske inte borde vara så uppseendeväckande finns en risk att denna påtagliga brist speglar ett ”dolt” svagare
intresse för styrning som praktiskt moment i kursernas genomförande.
Inom examinationsdokument förekom i 79 procent grundskolans styrdokument. Delprov och examinationer som
examinerar verksamhetsförlagd utbildning fokuserade bland annat på grundskolans styrdokument. En förklaring
kan vara att det finns delprov och examinationsuppgifter som examinerar genuina ämneskunskaper utan någon
koppling till grundskolans verksamhet eller didaktiska frågeställningar. Därmed besvaras delvis även frågeställningen om till vilken grad grundskolans styrdokument utgör ett kunskapsinnehåll i formella examinationsdokument.
Om dokumentstyrning som kunskapsinnehåll främst hör samman med examinationer som examinerar verksamhetsförlagd utbildning kan en följdfråga ställas, nämligen; Är det en rimlig slutsats att dokumentstyrning som
kunskapsinnehåll inte prioriteras under högskoleförlagd utbildning? Utifrån Manderstedts (2013) resultat, som
visat att verksamhetsförlagd utbildning har en svagare position jämfört med högskoleförlagd, lutar resultatet häri åt
denna tolkning.
En annan fråga som studien skulle ge svar på var hur grundskolans formella styrdokument omtolkas inom
Högskolan Kristianstads styrprocess. Frågan var inte enkel att svara på då det var svårare att skapa en bild av möjlig
styrning eller olika ramfaktorer i styrprocessen. Styrfunktionen i en utbildningsplan och kursplan är uppenbar.
Dokumentets placering i en styrkedja utgör en form av ramfaktor. Av större vikt för analysen i denna studie var
olika inneboende karakteristisk hos de olika styrdokument där överensstämmighet och kongruens var avgörande.
Om överensstämmighet antas vara en bedömningsgrund för kvalitetssäkring av styrdokument vid en högskola
skulle en rimlig slutsats i detta fall vara utrymme för förbättringar finns. Behar-Horenstein, Mitchell och Dolan
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(2004) redogör för en multidimensionell modell för att analysera pedagogiska processer. De är kritiska mot hur den
moderna trenden för ansvarsutkrävande oftast handlar om mål och resultat i form betyg eller examinationsresultat. De saknar samtal kring andra pedagogiska och didaktiska inslag i diskursen om pedagogiskt ansvarsutkrävande
(”educational accountability”). Bland dessa nämner de kursplaneöverensstämmighet, kongruens mellan läroplansinnehåll och klassrumspedagogik, något som denna studie inte ger svar på. De nämner även vad de kallar för den
makroläroplanen som i detta sammanhang kan tolkas som den övergripande styrprocessen.
Den tredje frågan om kongruens mellan olika styrdokument och om hur grundskolans formella styrdokument
omtolkas i ett andra led inom en högskolas styrprocesser, var svårare att få klarhet i. Likformighet borde kanske inte
vara en prioriterad kvalitetssäkringsgrund. Detta är en diskussion för en annan dag. En viss kongruens, till exempel,
ett enhetligt språk- och begreppsbruk eller val av relevanta styrdokument, kanske är att eftersträva i styrning av en
lärarutbildning och särskilt kring moment som handlar om dokumentstyrning.
Kursutvärderingssystemet används heller inte som inskolning av styrprocesser för lärarstudenterna. De rutinmässiga och standardiserade kursutvärderingsmallarna innehåller frågor som ibland inte är relevanta för en specifik
kurs eller för studenterna att svara på. Detta förfaringssätt strider mot vad Nilsson (1998) menar, det vill säga,
att kursutvärderingar ska vara kursspecifika och bygga på diskussioner och pedagogiskt utbyte mellan studenter
och lärare. Förutom att det eventuellt skulle gynna högskolans kvalitetsarbete att kursutvärderingarna i större
omfattning skedde genom diskussioner mellan studenter och lärare, skulle ett annat tillvägagångssätt med stor
sannolikhet påverka studenters kunskapsutveckling gynnsamt och ge studenterna möjlighet att uppfatta hur kursutvärderingar kan utgöra ett kunskapsinnehåll inom ramen för utbildning i ”styrdokument” och utbildningsväsendets styrprocesser. En annan positiv effekt av ett annat genomförande av kursutvärderingar, om kursutvärderingarna skulle vara mera framåtblickande (Lindström, 2012), skulle vara att studenterna ges verktyg för
sin framtida yrkesprofession. Hur, när och i vilka situationer en kursutvärdering kommuniceras har en avgörande
betydelse för vilka konsekvenser den får (Boyle, Breul, Dahler-Larsen, 2007). Analysen som har genomförts i
detta arbete är ett litet steg mot vad Behar-Horenstein et al., 2004) saknar i analysen av pedagogiska processer.
Kursplaner, utbildningsplaner, studiehandledningar och andra styrdokument utgör en viktig ram för utbildningsförverkligande. Blivande lärares hela arbetsmiljö samt didaktiska praxis är hårdstyrd, bland annat, genom explicita
styrdokument och styrprocesser. Det är ett rimligt antagande att den styrning deras egen utbildning till lärare utgör
borde innehålla kunskaper om styrprocesser i betydligt högre omfattning. Det gör den i detta granskade fall till viss
del, men på ett sätt som inte är entydigt. Det är en öppen fråga om en högre överensstämmighet i kurplanerna samt
jämnare kongruens mellan utbildningens olika styrdokument kring styrning av den svenska grundskolan skulle leda
till förbättrade kunskaper om pedagogiska styrprocesser bland lärarstudenter i Högskolan Kristianstad.
6.1 Om metoden

Det övergripande syftet med denna studie var att försöka upptäcka spår av styrning i för en lärarutbildning relevanta, formella och informella samt direkta och indirekta styrdokument. En värdering av funna styrdokument
genomfördes utifrån två dimensioner. För det första granskades styrdokument utifrån överensstämmighet som
egenskap hos enskilda dokument där skolans styrning och styrprocesser förekommer. För det andra studerades
den läroplansteoretiska kongruensen mellan högskolans olika styrdokument. Överensstämmigheten visade sig vara
enklare att fastställa än kongruensen mellan olika dokument. Medan en kursplan är ett formellt styrdokument gäller
inte samma sak för dokument avseende examination, kursguider eller motsvarande, kursorganisation med flera.
Detta är en svaghet med analysarbetet. Att skapa ramar för fastställande av kongruens visade sig vara en svår utmaning. Bedömningarna ovan kan te sig rätt grova.
En kritik som kan riktas mot den valda ansatsen, utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv är att det saknades en kritisk hållning till texter som redskap i maktutövande. Texterna i sig utgjorde inget kontroversiellt val men dilemmat som upptäcktes kring kritisk hållning hos studenter kanske även gäller den valda ansatsen. Smith (2010), i en
doktorsavhandling, har med Fairlcloughs (1995) kritiskt diskursanalytiska perspektiv, granskat hur den språkliga
diskursen i läroplanen för de Walesiska skolorna i Storbritannien framhäver en form av ”walesiskhet”. Kan spår av
styrning även finnas i en forskningsansats med syfte att upptäcka spår av styrningsprocesser i ett universitets styrdokument? Det kanske är lite väl hårt att kalla detta för styrning, i någon form av maktutövande, men ansatsen
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skulle kunna dölja en passiv acceptans av den form av maktutövande som dokumentstyrning kan innebära. Kirk,
Macdonald och Tinning (1997) har kunnat visa hur läroplansutveckling i idrott och hälsa vid Australienska universitet på 1990-talet speglade positionering i en akademisk hierarki. En okritisk acceptans styrdokumentens styrning
är möjligen en svaghet med ansatsen ovan.
Det visade sig vara svårt i forskningslitteraturen att hitta fungerande modeller för granskning av styrdokument
där utbildningsstyrning i sig stod i forskningsfokus. Den forskningsliteratur som finns på engelska till stor del
härstämer från skandinaviska forskare. Begreppen ”styrdokument” (”guiding documents”) och ”styrprocesser” kan
spegla en kulturell förankring där dokumentstyrning som process sällan ifrågasätts.
Samma kulturella tvångströja kan påverka val och texter och dokument. Kritisk innehållsanalys har använts av
Siebert och Draper (2008) för att studera hur texter, skrivna av ämneslärare för att framhäva ämnesspecifik läskunnighet, kan i vissa sammanhang, särskilt för matematiklärare, leda till tvetydigt budskap. Denna typ av grundlig
innehållsanalys skulle kunna gagna ansatsen som tillämpades ovan.
Det är också troligt att en hermeneutisk innehållsanalys skulle ha inneburit ett utvidgat resultat om syftet hade
varit att beskriva fenomenet dokumentstyrning. Möjligtvis skulle studien då gett nya insikter och ökad förståelse
för innebörden av begreppet dokumentstyrning (Granskär, Höglund-Nielsen, 2008). Slutligen, när styrdokument
sätts i politiska sammanhang (Englund, 1986) blir dessa inte bara styrande för lärarstudenten utan även för undervisningsinnehållet och därmed också skolans läromedel och undervisningsmaterial. Slutsatsen är därför att utbildnings- och kursplaner inte bara styr lärarutbildningen och lärarprofessionen utan kan ge konsekvenser för hur hela
samhällets konstrueras.
6.2 Fortsatt forskning

Det skulle vara intressant att jämföra utbildnings- och kursplaner hemmahörande på Högskolan Kristianstads
lärarutbildning, med något annat lärosäte och deras lärarutbildning. Även en internationell jämförelse, till exempel
med finsk lärarutbildning, skulle vidga perspektivet. Frågan också kvarstår om hur väl resultateten ovan stämmer
överens med vad studenterna upplever som ett kunskapsinnehåll? Detta skulle naturligtvis även kunna gälla undervisande lärare? Nyttan av styrdokument som ett kunskapsinnehåll under studietiden skulle kunna följas upp med
nyligen utexaminerade och verksamma lärare på fältet inte minst gällande hur mycket av faktiska arbetsuppgifterna
bottnar i kunskaper om olika styrdokument.
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samstämmighetsstudie
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Abstract – Det målrelaterade utbildningssystemet innebär att kursmålen styr både undervisningens och examinationens innehåll, vilket något förenklat kan uttryckas som att undervisningen ska skapa förutsättningar för att studenten ska uppnå målen samtidigt som examinationen ska utvärdera huruvida studenten uppnår målen eller inte (Biggs
2003). Med andra ord måste det råda samstämmighet (eng. alignment) mellan kursplan, undervisning och examination. Den aktuella studien utgör en kritisk granskning av en samstämmighetsstudie som undersöker hur examinationerna inom första terminen på ämneslärarprogrammet i svenska vid Linnéuniversitetet förhåller sig till de
lokala kursmålen. Det teoretiska ramverket för studien är Blooms reviderade taxonomi, en samstämmighetsmodell
som Anderson & Krathwohl m. fl. (2001) har utarbetat. Till skillnad från tidigare studier på området, många av dem
gjorda på ämnen inom naturvetenskap och med kvantitativa analysinstrument, har vi undersökt ett humanistiskt
ämne samt valt en kvalitativ metod. Den språkliga analysen av kursmål och examinationsuppgifter har framhävt
vissa kritiska aspekter, bl.a. kontextens betydelse för hur man analyserar multidimensionella mål och uppgifter.
I tidigare studier har multidimensionella mål och uppgifter undvikits. Vår analys visar att multidimensionalitet,
analyserad i sin kontext, istället bör ses som en förutsättning för en nyanserad förståelse. En ytterligare styrka som
vi ser med kvalitativ analys av samstämmighet är att den kumulativa funktionen hos multidimensionella mål tydliggörs. En aspekt som studien diskuterar är relationen mellan kvalitet och samstämmighet. Slutsatsen är att hög samstämmighet inom en delkurs inte borgar automatiskt för att kvaliteten är god.
Nyckelord: samstämmighet, alignment, Blooms reviderade taxonomi, multidimensionalitet, kvalitet
1.Inledning

Under de senaste 20 åren har högre utbildning inom högskolor och universitet förändrats på flera sätt, bl.a. genom
en ökning både av antalet studenter och av antalet studenter från studieovana miljöer, samt genom införande av nya
krav på bedömning (jfr Hult 1998; Hedin 2006). De nya förutsättningarna påverkar den undervisning som bedrivs
inom universiteten, och en av de faktorer som diskuteras är examination och dess betydelse inom utbildning (jfr
Trowald 1997; Hult 1998). Synen på examination har utvecklats från att ses som en strikt kontroll av kunskap,
till en mer nyanserad syn, där examinationen ses både som kontroll av kunskap och som en del i studentens lärprocess. Som en följd av denna utveckling diskuteras även examinationen och dess syften alltmer inom universitetspedagogiken (Hult 1998; Hedin 2006). Bland de aspekter som diskuteras märks bland annat vikten av att kursmål
formuleras tydligt, samt att examinationsformerna varieras (Hedin 2006). Att examinationen är avgörande för studenters lärstrategier och kvaliteten på deras lärande (Marton m.fl. 1977, Gibbs 1999) slog forskningen fast redan på
1970-talet.
Det målrelaterade utbildningssystemet innebär att kursmålen styr både undervisningens och examinationens
innehåll, vilket något förenklat kan uttryckas som att undervisningen ska ge studenten möjligheten att uppnå målen
samtidigt som examinationen ska utvärdera huruvida studenten uppnår målen eller inte (Biggs 2003). Med andra
ord måste det råda samstämmighet mellan kursmål, undervisning och examination.
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Den samstämmighetsstudie som är underlag för de resonemang som presenteras här är ett resultat av en undersökning av relationen mellan examinationer och lokala kursmål[1] i ämneslärarutbildningens första termin (1SVÄ02)
vid Linnéuniversitetet under höstterminen 2013. En av våra avsikter med undersökningen var att få ett underlag
inom kollegiet för att diskutera kvalitet och utveckling inom ämneslärarutbildningen. Under arbetet med den valda
analysmodellen uppstod flera frågor, och syftet med föreliggande studie är att diskutera dessa metodologiska frågor. Den valda modellen (Blooms reviderade taxonomi – se avsnitt 2 för presentation) utgör ett detaljerat redskap
för analys utifrån olika underkategorier. Just mängden underkategorier, och den detaljrikedom som finns där, bl.a.
genom de verb som används, gjorde att vi under det initiala analysarbetet med modellen närmast upplevde den som
övertydlig. Efter hand uppstod dock frågor om olika tolkningar – en återkommande diskussion var huruvida ett
och samma språkliga uttryck (t.ex. verbet ”redogöra för”) ska ges samma tolkning oavsett i vilken kontext uttrycket
står. Det är sådana metodologiska frågor som står i fokus i denna text.
Inledningsvis ger vi en presentation av den analysmodell som användes, samt en litteraturöversikt. Därefter följer
en övergripande beskrivning av den genomförda samstämmighetsstudien, för att ge en bakgrund till de senare
metodologiska resonemangen.
1.2 Begreppsförklaring

Begreppet examination kan ses utifrån olika perspektiv. För det första påverkas examinationen av lärarens pedagogiska intention (jfr definition av samstämmighet nedan). För det andra har examinationen en viss form (hemtentamen, salstentamen, skriftlig uppgift, seminarium etc.). För det tredje har varje sådan examinationsform också ett
innehåll, dvs. själva uppgiften som ska genomföras. Vi finner alla dessa aspekter i följande definition av examination
som vi också antar för denna studie:
[assessment is] a procedur of collecting, synthesizing, and interpreting information about students achievement to support teachers in their decision making, to evaluate teaching (Popham 2003 i Näsström 2008:19 –
vår markering).
I Pophams definition lyfts endast ’teaching’, dvs. undervisning fram. Enligt oss bör dock en definition av examination inkludera även ’learning’, dvs. (studentens) lärande. Vår genomförda samstämmighetsstudie avgränsades till att
endast analysera kursmål och examinationer, så undervisningen i de olika delkurserna ingår inte i materialet.
Begreppet samstämmighet är översättningen av engelskans ’alignment’ (Stenlund 2006; Näsström m.fl. 2011), och är
det begrepp som används genomgående i denna text. Anderson & Krathwohl m.fl. (2001:10) definierar ’alignment’
som ”the degree of correspondence among the objectives, instruction, and assessment”, och vi ansluter oss till den
definitionen, trots att vår studie alltså inte undersökt undervisning.
De lokala kursmålen definieras i linje med Näsström (2008:18) som ”beskrivning av vad studenten förväntas kunna
genomföra efter avslutad kurs och hur väl studenten förväntas uppnå dessa kunskaper och färdigheter”. I den
genomförda undersökningen används även begreppet för de konkreta kursplanemål som anges för de respektive
delkurserna.
2. Teoretiskt ramverk

Det finns olika analysmodeller för att undersöka samstämmighet. Av de modeller som presenteras i A Taxonomy for
Learning, Teaching, and Assessing. A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives av Anderson & Krathwohl
m.fl. (2001:259–302) har vi valt Blooms reviderade taxonomi (se tabell 1 nedan). En anledning till valet var att
det amerikanska utbildningssystemet, som modellen är gjord för, är målstyrt, liksom det svenska. Dessutom har
även tidigare studier av samstämmighet inom svenskt utbildningssystem använt Blooms reviderade taxonomi som
analysverktyg (jfr Stenlund 2006; Näsström 2008), vilket ökar möjligheterna till jämförelse. Samstämmighet mellan
undervisning och examination ses som en förutsättning för att kunna avgöra om studenten uppnått målen:
If assessments are not aligned with objectives, then they do not provide clear evidence of intended student learn-
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ing. Teachers should make sure that assessments are aligned with objectives. (Anderson & Krathwohl m.fl.
2001:233 – vår kursivering)
Samstämmigheten hjälper således både läraren i sin bedömning och studenten i sin förståelse av lärandemålen. Med
samstämmighet avser författarna därmed den medvetna didaktik som är en följd av att läraren examinerar kursplanemålen. Detta tolkar vi som en del av den pedagogiska grundsynen, dvs. att det relevanta är intentionen med
undervisning och examination i förhållande till kursmål.
Modellen utvecklad av Anderson & Krathwohl m.fl. (2001) har två utgångspunkter, eller dimensioner[2]: kunskapsområde (knowledge dimension) och kognitiva processer (cognitive process dimension), vilka sedan i sin tur består av
underkategorier (se tabell 1, 2 och 3 nedan). Kategorierna inom kunskapsområdet – Faktakunskap, Konceptkunskap, Procedurkunskap och Metakunskap – utgör ett vertikalt kontinuum från konkret (A) till abstrakt (D). Kategorierna inom de kognitiva processerna – Minnas, Förstå, Använda, Analysera, Utvärdera och Skapa – utgör ett
horisontellt kontinuum från kognitivt enkelt (1) till kognitivt komplext (6).
Tabell 1 Blooms reviderade taxonomi (efter Stenlund 2006:11 och Pettersen 2008:278)

Vi har utgått från tidigare översättningar av modellen och jämfört dem med originalet. Som en följd av detta har
vi valt att behålla sådana översättningar av kategorierna som vi anser tydliga, men även ändrat andra, när vi ansett
det nödvändigt att förtydliga. I kategori A, Faktakunskap, ingår facktermer och vad de betyder, medan kategori B,
Konceptkunskap[3], kräver att studenten exempelvis kan redogöra för olika teorier. Procedurkunskap – kategori C
– kräver att studenten visar ämnesspecifika färdigheter. Den kanske mest självförklarande kategorin är kategori D,
eftersom Metakunskap[4] förutsätter abstrakt och reflexivt tänkande, något som enligt Anderson & Krathwohl m.fl.
(2001) är målet med högre utbildning.
Samtliga fyra kategorier inom kunskapsområdet innehåller även underkategorier (se tabell 2). Underkategorierna
konkretiserar och preciserar de olika kunskapsområdena, och blir därmed en hjälp i analysarbetet.

Tabell 2 Konkretisering av kunskapsdimensionen i Blooms reviderade taxonomi (efter Pette
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Även kategorierna för kognitiva processer har underkategorier (se tabell 3). Minnas (1) och känna igen facktermer
är den första och mest grundläggande nivån på den kognitiva skalan, medan Förstå (2) är en kategori som kräver
mer komplexitet, som till exempel tolka, klassificera och dra slutsatser. Kategori 3 – Använda – kräver att studenten
kan tillämpa kursstoffet i både kända och okända sammanhang. De högre kategorierna Analysera, Utvärdera samt
Skapa ställer alla krav på större självständighet hos studenten, genom att de förutsätter förmåga att förhålla sig till
olika ståndpunkter, bedöma och själv producera.

Tabell 3 Konkretisering av den kognitiva dimensionen i Blooms reviderade taxonomi
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I litteraturen framhålls att nivåer som inkluderar förståelse och tillämpning är mer kognitivt krävande än enbart
upprepning av fakta, dvs. motsvarigheten till nivå 1 här (jfr Gibbs 1999; Biggs 2003). Inte heller nivåerna Förstå och
Använda anses dock vara särskilt kognitivt utmanande: de tre lägsta nivåerna i modellen återkommer i diskussionen
om LOTS, dvs. low-order thinking skills, medan tre nivåerna Analysera, Utvärdera och Skapa ses som HOTS, dvs.
high-order thinking skills (jfr Gibbs 1999; Biggs 2003). De senare nivåerna är därmed en förutsättning för att studenten utvecklar kritiskt och analytiskt tänkande, som ju ses som det slutliga målet med högre studier (se Trowald
1997; Blåsjö 2004; Palmer & Marra 2004; Hedin 2006; Ask 2007). Examinationer och kursmål inom de nivåerna
ger därmed en tydligare förutsättning för utvecklingen av HOTS (jfr Blåsjö 2004; Ask 2007). Men utveckling från
LOTS till HOTS sker inte automatiskt, utan förutsätter en medveten pedagogisk strategi i kursens upplägg, eftersom studier visar att HOTS endast uppnås om studenten fått stöd att utveckla detta (Blåsjö 2004). Ett sätt att göra
detta är att arbeta med en kombination av formativ och summativ[5] bedömning och examination. De två formerna
kan ses som olika vägar att utveckla förståelse och leda studenten till större oberoende: enligt Yorke (2003) kan summativ examination användas som ett test på detta, dvs. om studenten lärt sig genom formativ respons så bör hen
klara det själv sedan.
Modellen ska förstås som en kumulativ hierarki, dvs. en högre kategori inom respektive dimension inkorporerar
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lägre kategorier. Anderson & Krathwohl m.fl. (2001:309) understryker dock att olika kategorier kan överlappa
varandra och att modellen mer ska förstås som en logisk struktur än som en strikt hierarki. Enligt modellen är samstämmigheten hög när kunskapsområden och kognitiva processer överensstämmer mellan examinationsuppgifter
och kursmål, dvs. när både mål och examination återfinns i en och samma cell (A1, B4 etc.). I annat fall är samstämmigheten låg.
3. Tidigare studier av samstämmighet

Att examinationer som speglar kursmål är en förutsättning för att kunna avgöra om studenten har uppnått målen
(jfr bl.a. Anderson & Krathwohl m.fl. 2001; Martineau m.fl. 2007) betyder att en kurs måste planeras i sin helhet
utifrån samstämmighetsaspekten. En genomtänkt pedagogisk strategi innebär därmed att upplägget av undervisningen måste utgå från målen i kursplanen, samt att examinationerna måste relatera till det behandlade kursstoffet.
Men för att nå en maximal effekt av samstämmigheten måste även kollegiet gemensamt diskutera mål, examinationer och undervisning, och synen måste förmedlas till studenterna.
Vikten av kollegial samsyn går även igen i flera studier (jfr Popham 2000; Anderson & Krathwohl m.fl. 2001;
Sadler 2003; Yorke 2003). Framför allt framhålls betydelsen av att kritiska begrepp (som ’kriterier’ och ’standards’)
diskuteras kollegialt, inte minst eftersom en gemensam syn på dessa ökar sannolikheten att få till stånd en samsyn
inte bara inom kollegiet, utan även mellan lärare och studenter. Ju utförligare begreppen definierats och diskuterats,
desto troligare är det att de både presenteras och blir tydligare för studenterna (jfr dock Sadler 2003). Dessutom är
den kollegiala samsynen avgörande för att samstämmighet ska kunna uppnås mellan kursmål och examinationer.
Utöver huvudkriterierna innehåll och kognitiv komplexitet (se ’kunskapsområden’ och ’kognitiva processer’ i tabell
1) är även kriterier som spridning och balans relevanta i samstämmighetsstudier (jfr bl.a. Webb 2002; Bhola m.fl.
2003; Näsström 2008). Spridningen avser i vilken utsträckning examinationer och kursmål samstämmer i en kurs
och det enklaste sättet att visualisera det är att visa hur kursmål och examinationsuppgifter fördelar sig i kategorierna kunskapsområden och kognitiva processer. I de fall där kursmål och examination analyseras som tillhörande
samma cell i modellen är det liten spridning, och således hög samstämmighet. På samma sätt kan man också se balansen som ett mått på var tyngden i kursmål respektive examinationer ligger, vilket också säger något om vad både
styrdokument och lärare vill att studenten ska utveckla i fråga om kunskaper och förmågor. Tillsammans ger de
fyra kriterierna – innehåll, kognitiv komplexitet, spridning och balans – därmed en möjlighet att arbeta kvalitativt
med kursutveckling.
En intressant aspekt som lyfts i flera studier är bedömarnas subjektivitet och meningsskiljaktigheter (se t.ex. Bhola
m.fl. 2003; Herman m.fl. 2007; Webb 2007). Olikheterna förklaras med att kursmål kan ha en för vag och vid
beskrivning och att bedömarna tolkar analysmodellen olika beroende på ämnestraditioner och kulturer (Webb
2007). De olika tolkningsmöjligheterna leder till att ett kursmål kan analyseras som tillhörande flera av modellens
celler, dvs. de kan vara multidimensionella, beroende på vem som gör analysen. I de studier som använder kvantitativa mätinstrument finns dock inte något sådant tolkningsutrymme. Istället tvingar instrumentet fram konsensus, dvs. målen måste vara endimensionella för att de statistiska beräkningarna ska kunna göras. Av de refererade
studierna är det endast en (Näsström 2008) som diskuterar multidimensionalitet. Även hon utgår från den kvantitativa analysmodell som endast tillåter endimensionalitet, men till skillnad från de andra samstämmighetsstudier
vi funnit diskuterar hon multidimensionalitet ur ett kritiskt perspektiv. Enligt henne innebär reducering av multidimensionella mål i syfte att kunna göra kvantitativa, statistiska beräkningar att kursmålen förenklas, eftersom det
förutsätter att endast en av dess aspekter kommer till uttryck i analysen.
De samstämmighetsstudier vi funnit har i stort sett uteslutande analyserat naturvetenskapliga ämnen. En jämförelsebedömning gjord mellan matematik och engelska visar att samstämmighetsgraden mellan examinationsuppgifter och kursmål var betydligt högre i språk än i matematik (Lane 2010). I övrigt finns dock få samstämmighetsstudier gjorda på humanistiska ämnen.
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4. Presentation av vår samstämmighetsstudie

Den kurs som undersökts är Svenska I – inriktning mot arbete i gymnasieskolan (hädanefter används kurskoden:
1SVÄ02) vid Linnéuniversitetets båda campus: Kalmar och Växjö. Kursen – som omfattar 30 högskolepoäng – utgör
första terminen inom ämneslärarutbildningen i svenska och består av fyra delkurser[6]. I presentationen här är
dock endast analysen av två av dem utvalda, som exempel på kurser som uppvisar hög samstämmighet (Retorik)
respektive låg samstämmighet (Språksociologi). Utöver de delkursspecifika didaktiska målen finns kursövergripande didaktiska mål, som examineras genom fältstudier[7]. Även dessa kursövergripande mål finns med i den
analys som presenteras här, men till skillnad från examinationerna och kursmålen inom delkurserna är inte de
kursövergripande målen poänggivande. Det är alltså inte möjligt att rapportera in några poäng i Ladok.
Delkursen Retorik har som syfte att utveckla studentens muntliga och skriftliga förmåga, samt ge kunskaper om
norm- och genrekrav inom olika språkliga situationer i och utanför skolan. Delkursen Språksociologi syftar till
att tydliggöra ämneslärares uppdrag i dagens samhälle, genom att lyfta fram relationen mellan individens språkbruk och svenska språkets ställning i samhället. Språklig variation belyses utifrån begrepp som kön, etnicitet, ålder,
sociokulturell bakgrund etc. för att sätta svenska språket i förhållande till det mångkulturella samhället.
4.1 Metod och material

I undersökningen användes en kvalitativ forskningsstrategi som bygger på ett tolkande och kritiskt-analytiskt synsätt (Bryman 2002). Våra resultat är en följd av närläsning av kursdokument samt analys, jämförelse och diskussion
utifrån den modell som presenteras i avsnitt 3.
Gemensamt för hela kursen 1SVÄ02 är att den har ett ämnesdidaktiskt perspektiv, dvs. samtliga delkurser
innehåller ämnesdidaktiska examinationer och mål (se vidare avsnitt 5). Kursmålen består av två olika typer: de
som vi ser som ämnesteoretiska och de som vi ser som ämnesdidaktiska. Båda typerna av kursmål är naturligtvis
ämnesinriktade, men till skillnad från de ämnesteoretiska kursmålen – som ofta har ett innehåll som återfinns även
inom andra delkurser i svenska språket – är de ämnesdidaktiska kursmålen specifika för lärarutbildningen. Vi har
därför valt att särskilja de två typerna av kursmål.
Gemensamt för delkurserna Retorik och Språksociologi, samt de kursövergripande målen är att de examinerats
genom löpande uppgifter (muntliga och skriftliga) och/eller seminarier. Samstämmighetsanalysen utgår från de
kursmål som finns i kursplanen, samt de olika examinationsuppgifterna. Sammanlagt ingår 12 kursmål och 10
examinationsuppgifter, fördelade på följande sätt:
• Retorik: 5 kursmål (varav 2 ämnesdidaktiska) och 5 uppgifter
• Språksociologi: 5 kursmål (varav 1 ämnesdidaktiskt) och 3 uppgifter
• kursövergripande: 2 kursmål (båda ämnesdidaktiska) och 2 uppgifter
Analysen utgår från det skriftliga material för kursmål och examinationer som studenten haft tillgång till inom
ämneslärarprogrammets första termin under höstterminen 2013, dvs. kursplaner, studiemanualer[8] samt information om och anvisningar för examination. Därutöver är det troligt att studenterna fått muntlig information, men
den har vi inte haft tillgång till och den ingår därför inte i materialet.
Den valda analysmodellen ger detaljerad information om underkategorierna, men det konkreta analysarbetet har
inneburit överväganden om hur enskilda uttryck ska förstås och tolkas utifrån kontexten. Examinationsfrågor av
typen exemplifiera har vi analyserat som tillhörande kategori 2, Förstå, eftersom det är ett sätt att illustrera ett
begrepp eller ett koncept. Uppgifter som istället kräver att studenten tillämpar koncept eller begrepp har analyserats
som tillhörande kategorin Använda. I kategorin Analysera återfinns sådana frågor som kräver att studenten särskiljer eller strukturerar kunskap. Kursmål och uppgifter som kräver att studenten exempelvis uppvisar kunskaper om
lärares professionella skrivande eller som kräver att studenten ska hålla ett muntligt anförande inför klassen har vi
bedömt efterfråga både avancerad kunskap och kritiskt tänkande, alltså både som Utvärdera och Skapa.
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5. Resultat

I vår samstämmighetsanalys ligger fokus ligger på kunskapsområden och kognitiva processer, men även spridning
och balans mellan kursmål och examinationer visualiseras.
De delar av analysen som presenteras här har medvetet valts ut för att exemplifiera tre olika typer av samstämmighet. Resultaten presenteras i tabellform, där kursmål markeras med fet stil och examinationer med kursiv stil.
Under respektive tabell finns en översikt och presentation av både kursmål och uppgifter. I de fall där kursmål och
examinationer ligger i samma cell, har vi bedömt samstämmigheten som hög.
5.1 Delkursen Retorik

Delkursen i retorik har – som tabell 4 visar – en mycket hög grad av samstämmighet mellan kursmål och examinationsformer. Än mer påtagligt är det faktum att det är en delkurs som genomgående ligger på de yttersta nivåerna
vad gäller kognitiva processer. Samtliga examinationsuppgifter ställer nämligen krav på förmåga att utvärdera och/
eller skapa.
Tabell 4 Översikt över kursmål och examinationer för delkursen Retorik

Kursmål 1: skriva ändamålsenliga och välstrukturerade sakprosatexter med olika mottagare.
Kursmål 2: använda retoriska modeller för muntlig och skriftlig produktion.
Kursmål 3: hålla muntliga framföranden i syfte att praktiskt öva för undervisningssituationer och använda IKT i
den processen.
Kursmål 4: analysera olika typer av samtal i skolsituationen.
Kursmål 5: uppvisa kunskaper om lärares professionella skrivande.
Uppgift 1: muntlig uppgift – informerande text utifrån föreslagna teman (för- och nackdelar med pedagogiska
hjälpmedel; myter om kroppsspråk etc.). Uppgiften genomförs och presenteras i grupp.
Uppgift 2: skriftlig paruppgift – skriva referat på given artikel.
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Uppgift 3: individuell responsuppgift – individuella studentkommentarer på två skrivna texter som delges övriga
studenter genom diskussionsforum.
Uppgift 4: skriftlig individuell uppgift – utredande text om retorik och språk i skolan, utifrån professionsperspektiv.
Studenten ska även ge respons på någon annans text, samt få respons på sin egen.
Uppgift 5: muntlig individuell uppgift– argumenterande text utifrån ämnet som valts i uppgift 4.
En förklaring till de höga krav delkursen ställer på den kognitiva skalan är ämnets inneboende produktiva komponent, eftersom det är svårt att tänka sig en kurs i muntlig och skriftlig framställning som inte förutsätter att studenten själv producerar muntliga och skriftliga texter. Det leder även till att samtliga uppgifter har ett tydligt formativt
inslag (jfr Biggs 2003; Yorke 2003), genom att studenten får respons och återkoppling på uppgifterna, med avsikt att
hen ska kunna tillämpa kunskapen även i senare uppgifter.
En annan påtaglig aspekt är att fyra av fem kursmål ligger inom kunskapsområdet Metakunskap. Kursmål 1, 3, 4
och 5 kräver samtliga – om än på olika sätt – förståelse för och/eller anpassning till mottagaren, vilket måste ses
som något som kräver metakunskap. Att majoriteten av kursmålen ligger inom detta kunskapsområde kan även det
förklaras av ämnets inherenta fokus på textproduktion. Den höga graden av samstämmighet i delkursen innebär
även låg spridning.
En ytterligare tänkbar förklaring till att delkursens mål ligger i de högre nivåerna av modellen skulle kunna vara att
muntlig och skriftlig framställning är något som studenten redan har god erfarenhet av från tidigare skolår. Med
andra ord finns det inom delkursen Retorik troligen en större möjlighet att bygga vidare på och utveckla studentens ämneskunskaper, jämfört med övriga delkurser. Förvisso bör universitetsstudenter ha tidigare erfarenheter
och kunskaper även inom andra delar av svenskämnet, men eftersom den kommunikativa kompetensen tränas även
inom övriga skolämnen är det inte förvånande om studenten har en mer etablerad kunskap inom praktisk retorik
Kursmål 2 – att använda retoriska modeller – kan även det naturligtvis leda till metakunskap. Formuleringen
”använda retoriska modeller” kräver att studenten tillämpar procedurer, men inte nödvändigtvis reflekterar över
dem. Inom delkursen är examinationer som förutsätter skapande Procedurkunskap de mest förekommande: alla
uppgifter utom en tillhör denna kategori. Den uppgift som inte ses som skapande är uppgift 3, för även om studenten där skriver ned sin respons är syftet med uppgiften som vi tolkar det inte primärt att träna den egna framställningen.
5.2 Delkursen Språksociologi

Till skillnad från delkursen Retorik uppvisar inte delkursen Språksociologi lika hög grad av samstämmighet mellan
kursmål och examinationer. Som framgår av tabell 5 ligger examinationerna på högre nivåer både kognitivt och
kunskapsmässigt än vad kursmålen gör. Det betyder även att spridningen är högre i denna delkurs än i den
föregående.
Tabell 5 Översikt över examination och kursmål för delkursen Språksociologi
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Kursmål 1: redogöra för grundläggande språksociologiska teorier och begrepp.
Kursmål 2: redogöra för svenskämnets historiska bakgrund.
Kursmål 3: beskriva relationen mellan språkbruk, samhälle, skola och individ.
Kursmål 4: redogöra för och ge exempel på hur olika språksociologiska faktorer som klass, kön och etnicitet
påverkar svenskundervisningen i grund- och gymnasieskolan.
Kursmål 5: beskriva villkoren för språklig variation och förändring i Sverige.
Uppgift 1: litteraturseminarium med temat svenskämnets framväxt och historiska bakgrund.
Uppgift 2: muntlig presentation. Studenten håller en 10-minuters lektion utifrån ett givet tema.
Uppgift 3: miniuppsats. Studenterna skriver efter utförliga instruktioner en vetenskaplig uppsats av mindre format
där de förväntas redovisa en begränsad empiri inom ämnesområdet. Studenterna får ingen handledning inför uppsatsskrivandet, dock diskuteras uppsatsens disposition vid flera seminarier.
Delkursen Språksociologi uppvisar den låg samstämmighet – av de undersökta delkurser i den tidigare samstämmighetsstudien (där även delkurserna Grammatik och Språkhistoria ingår) är samstämmigheten lägst i Språksociologi. Både kursmål och examinationsuppgifter är multidimensionella – till exempel återfinns kursmål 2 inom
såväl Fakta- och Konceptkunskap som inom Metakunskap. Anledningen till den kategoriseringen är formuleringen
redogöra för, som kräver adekvat terminologi, men där det inte är tydligt att kursmålet ställer krav på högre kompetens. Hela målformuleringen visar dock på högre krav både kognitivt och kunskapsmässigt, eftersom det där blir
tydligt att målet innehåller både jämförande och analyserande komponenter.
Den uppgift som examinerar kursmål 2 är ett litteraturseminarium (Uppgift 1), där studenterna uppmanas att
förhålla sig kritiskt till kurslitteraturen. Uppgiften analyseras därför motsvara kategorierna Analysera och
Utvärdera, eftersom den kräver ett kritiskt-analytiskt perspektiv (jfr Palmer & Marra 2004). Sett till kognitiva
processer skulle kursmål 2 även kunna analyseras som Förstå, med tanke på att det förutsätter förståelse för ämnesområdet.
Återkommande formuleringar i målen är redogöra för och beskriva, vilket i modellens termer kan ses som lågt ställda
kognitiva krav. Vi har dock kategoriserat dem som tillhörande högre nivåer, eftersom vi sett till hela målformuleringen. Uttryck som relation mellan, villkor för och faktorer anser vi visar att målen ställer högre krav på kognitiv
förmåga. De uppgifter som examinerar dessa mål är att studenterna planerar och genomför en lektion som omfattar
10 minuter utifrån ett angivet tema samt skriver en kort vetenskaplig uppsats. Båda uppgifterna kräver planering,
urvalsprocesser och integrering av kursstoff som sedan presenteras muntligt eller skriftligt. I båda uppgifterna får
studenten skriftliga instruktioner om formalia, dels avseende hur akademiska texter ser ut, dels avseende vad man
bör tänka på vid muntliga presentationer. Studenten får därmed stöd att utveckla sina procedurkunskaper i hur
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man skriver en vetenskaplig uppsats. Vad gäller lektionsgenomförandet saknas dock instruktioner om hur man lägger upp en lektion – studenten förväntas kunna genomföra uppgiften baserat på sin tidigare erfarenhet som elev.
Därmed skiljer sig uppgifterna åt i det stöd studenten får inför genomförandet. Gemensamt för de båda uppgifterna
är dock att de har en klar formativ aspekt, genom att studenten får återkoppling – skriftligt för uppsatsen och
muntligt för lektionen. Både i delkursen Retorik och i delkursen Språksociologi är därmed det formativa inslaget
tydligt.
Trots multidimensionalitet och spridning är kursmålen, i stort sett, lagda på en lägre nivå än vad examinationsuppgifterna kräver. Dessutom är det ämnesdidaktiska målet (kursmål 4) mycket allmänt skrivet. Som det nu är
formulerat skulle studenterna lika gärna kunna examineras enbart teoretiskt, utan någon egentlig ämnesdidaktisk
vinkel, vilket knappast är avsikten.
5.3 Kursövergripande mål

De kursövergripande målen examineras genom två fältstudier. Inför fältstudierna får studenterna instruktioner som
underlag, och dessa diskuteras senare under ett seminarium. I tabell 6 redovisas de två målen och de två examinationerna, och som synes är det stor spridning mellan dem.
Tabell 6 Översikt över kursmål och examinationer för de kursövergripande målen

Kursmål 1: urskilja och redogöra för grundläggande drag i lärarprofessionen i förhållande till ämnet och ämnets
didaktik.
Kursmål 2: identifiera och formulera ämnesdidaktiska frågeställningar i relation till de verksamhetsområden
utbildningen förbereder för.
Uppgift 1: fältstudie, där studenten ska observera och dokumentera en svensklärares arbetsdag. Arbetet presenteras
vid ett uppföljande seminarium.
Uppgift 2: fältstudie, där studenten ska analysera kommunikationen under en lärarledd lektion. Arbetet presenteras
vid ett uppföljande seminarium.
Den första uppgiften, dvs. att redogöra för de faktiska aktiviteter en lärare i svenska gör under en arbetsdag, har vi
placerat i fältet Förstå. Det är främst användning av formuleringarna urskilja och redogöra för som är anledningen
till detta, eftersom de inte signalerar att det krävs en analys. Det är alltså möjligt att uppgiften leder till att studenten
gör en analys, men det är svårt att se att det är ett krav för att uppgiften ska anses slutförd.
Uppgift 2 ser vi däremot som både Analysera inom Konceptkunskap och som Utvärdera inom Metakunskap.
Uppgiften kräver dels att studenten har tillgång till en begreppsapparat i sin analys av kommunikationen, dels att
studenten gör en bedömning av den kommunikation som används, vilket måste ses som metakunskap.
Båda kursmålen ligger således inom området Metakunskap, men kräver olika kognitiva processer. Gemensamt för
dem är dock att processerna ligger i den övre delen av modellen, och därmed ställer högre krav på kritiskt-reflexivt tänkande (jfr Blåsjö 2004; Ask 2007). Men de kraven motsvaras inte fullt ut av examinationsuppgifterna, efter-
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som uppgift 1 – att observera och dokumentera – inte kräver några högre kognitiva processer. Ingen av uppgifterna
analyseras som tillhörande kategorin Skapa, vilket betyder att kursmål 2 enligt oss inte kan anses examineras genom
uppgifterna. Överlag uppvisar analysen av de kursövergripande målen både multidimensionalitet och hög spridning, vilket beror på en obalans mellan de eftersträvade målen och sättet som de examineras på.
6. Diskussion

Den modell som vi prövat i vår samstämmighetsstudie har flera fördelar. Den bygger på en tydlig – och numera väl
etablerad – taxonomi, och är även detaljerad vad gäller de olika underkategorierna, vilket underlättar det konkreta
analysarbetet. Visualiseringen ska inte heller underskattas, eftersom den på ett enkelt sätt ger möjlighet att se hur
delarna som analyseras samstämmer. Samtidigt finns en risk att visualiseringen gör en alltför grov förenkling, eftersom alla aspekter som är relevanta naturligtvis inte kan uttryckas i tabellform, vilket vår analys också visat.
I det resultat som presenteras i denna text finns det tydliga skillnader i graden av samstämmighet. Delkursen
Retorik är ett exempel på hög samstämmighet, vilket visualiseras genom att kursmål och examinationer återfinns i
samma celler. Det är inte någon hundraprocentig samstämmighet, men samtliga uppgifter och mål återfinns bland
de högre kognitiva processerna och det finns en klar tyngdpunkt mot procedur- och metakunskap. De två andra
undersökta delarna – delkursen Språksociologi och de kursövergripande målen – uppvisar inte samma tydliga samstämmighet, även om det även där finns vissa delar som samstämmer. I delkursen Språksociologi ligger examinationerna på högre kognitiva och kunskapsmässiga nivåer än vad kursmålen gör. I analysen av de kursövergripande
målen är bilden den omvända, för där ligger kursmålen högre än vad examinationerna gör.
En jämförande analys av delkursen Språksociologi och de kursövergripande målen visar en avgörande skillnad: om
examinationerna ligger på högre nivåer än kursmålen uppfyller kursen sitt syfte, eftersom målen de facto examineras. Däremot kan naturligtvis diskussioner föras om lämpligheten i att samstämmigheten blir låg, och på vilket
sätt skevheten kan justeras. Enligt oss är det lämpligare att kursmålen justeras upp än att examinationskraven sänks,
för att delkursen på ett tydligare sätt ska närma sig HOTS. Ett sätt att stärka kursmålen i delkursen Språksociologi
kunde t.ex. vara att utveckla och förtydliga det ämnesdidaktiska målet.
De kursövergripande målen utgör sin egen utmaning, inte enbart för att samstämmigheten är låg. Examinationsuppgifterna ligger i vår analys på lägre nivåer än kursmålen, vilket betyder att de kognitiva processerna och kunskapsmålen inte uppnås. Samtidigt är det osäkert vilken formell status de kursövergripande målen har: det är tydligt
att avsikten är att de ska genomsyra utbildningen, och att de är viktiga eftersom de understryker utbildningens
ämnesdidaktiska inriktning. De har därför sina egna examinationer, men dessa har inte några högskolepoäng kopplade till sig, vilket i realiteten bör betyda att en student kan välja att inte göra examinationen, men ändå få ut 30
högskolepoäng inom ramen för 1SVÄ02 (under förutsättning att delkurserna examineras). En lösning skulle kunna
vara att de kursövergripande målen istället införlivas i de befintliga delkurserna, vilket skulle förankra dem tydligare både i utbildningen och i betygsrapporteringen.
I vår samstämmighetsstudie har vi gjort en kvalitativ analys, vilket skiljer sig från de tidigare studier vi tagit del av
(bl.a. Webb 2002; Bhola m.fl. 2003; Stenlund 2006; Näsström 2008). Som en följd av vår kvalitativa ansats har vi
även tillåtit multidimensionalitet, dvs. vi har inte haft för avsikt att ett enskilt kursmål eller en enskild examination
endast får finnas i en av tabellens celler. I tidigare studier förklaras multidimensionalitet åtminstone delvis som en
följd av att analysen kan skilja sig mellan olika bedömare, och att konsensus – vilket i det avseendet blir synonymt
med endimensionalitet – sedan uppnås genom diskussion. En viktig skillnad i vår analys är att multidimensionaliteten inte är en effekt av att vi varit två personer som arbetat med analysen. Vi har naturligtvis i vissa avseenden haft skilda uppfattningar om hur kursmål eller examinationer ska analyseras, men det har diskuterats direkt,
och konsensus nåtts. I vår analys beror multidimensionaliteten istället på att vi gemensamt gjort olika tolkningar
av ett och samma uttryckssätt beroende på om analysen endast görs utifrån de verb som används i formuleringarna
(redogör för, beskriv, analysera etc.) eller om analysen även tar hänsyn till den omkringliggande kontexten. Av den
anledningen kan ett och samma verb analyseras som tillhörande olika dimensioner, både vad gäller kunskapsområde och kognitiva processer, som i exemplen nedan.
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redogöra för grundläggande språksociologiska teorier och begrepp
(analyserat som B2, dvs. Konceptkunskap och Förstå)
redogöra för och ge exempel på hur olika språksociologiska faktorer som klass, kön och etnicitet påverkar svenskundervisningen i grund- och gymnasieskolan
(analyserat som D5, dvs. Metakunskap och Utvärdera)
Vi menar att ett kvalitativt anslag i analysen har fördelen att relationen mellan text (eller enskilt språkligt uttryck)
och kontext (eller sammanvägd tolkning av formuleringen som helhet) blir tydligare. Vi ser inte heller något problem med att analysen därmed även blir multidimensionell, för om målet med analysen är utvecklings- och kvalitetsarbete bör fördelarna med en mer sammansatt analys överväga. Huruvida den valda modellen egentligen lägger
någon värdering i frågan är oklart, men tydligt är att de flesta studier som gjorts har varit kvantitativa, och därmed
endimensionella.
Kontextens betydelse har i vår analys således stor betydelse för hur enskilda kursmål och examinationsuppgifter
uppfattas och därmed klassificeras. Speciellt kategorin Förstå har visat sig vara svår att tillämpa utan tillgång till
kontexten, eftersom att förstå, i betydelsen ’begripa’ kan ses som en del av högre kognitiva kompetenser. Att strikt
utgå från de enskilda verb som anges i modellen räcker därmed inte. På samma sätt utgör fakta- och konceptkunskaper en inherent del av alla kursmål, och det är därför inte förvånande att vissa kursmål också analyseras som
tillhörande flera kategorier i modellen.
Vi menar alltså att multidimensionalitet bör ses som en styrka, både vad gäller kursmål och examinationer. Däremot
är det naturligtvis inte eftersträvansvärt med spridning, eftersom det kan leda till obalans mellan mål och examinationer. I en modell som tar hänsyn till både kognitiva processer och kunskapsområden, och där båda dimensionerna
ses som kumulativa, blir det missvisande att i analysen tvingas uppnå konsensus i betydelsen att ett mål eller en
examinationsuppgift endast får finnas i en kategori (Näsström 2008). Både enskilda mål och enskilda examinationer
kan kräva olika kognitiva nivåer inom olika kunskapsområden, vilket leder till att multidimensionaliteten istället
bör ses som en förutsättning för en nyanserad förståelse. En alltför begränsande analys av mål och examinationer
kan leda till fragmentarisk och osammanhängande kunskap, vilket snarare får en negativ effekt på utbildningens
kvalitet. I fallet med delkursen Språksociologi visade vår analys att examinationskraven var högre än kursmålen på
grund av en inbyggd inkongruens mellan formulering av kognitiva krav – vilket syns i de verb som används (beskriv
och redogör för) – och det omfattande ämnesinnehåll som finns i kursmålet i övrigt. Detta får till följd att läraren
måste överväga vilken kognitiv nivå uppgifterna ska ligga på. Val av kognitiv nivå på examinationer förekommer i
alla kurser, men blir mer påtagligt i de fall där målformuleringarna är mindre tydliga. En ytterligare styrka som vi
ser med kvalitativ analys av samstämmighet är att den kumulativa funktionen hos multidimensionella mål tydliggörs.
Vi ser vår undersökning som ett tecken på att kvalitativa samstämmighetsstudier som bygger på djupanalyser av
modellens kategorier, men där hänsyn tas till kontexten, kan bidra till att stärka kvalitetsarbetet med en utbildning. Inom kvantitativa studier underkänns multidimensionella mål, medan vår kvalitativa analys snarare pekar på
att det är i resonemangen utifrån det multidimensionella som man kan få en fördjupad förståelse för hur kursmål
och examinationer kan ses i relation till kognitiva förmågor och kunskapsområden. Det är möjligt att det finns en
skillnad mellan hur olika discipliner förhåller sig till detta, men åtminstone för humanistiska ämnen ställer vi oss
frågande till huruvida kvantitativa samstämmighetsstudier bidrar till ökad förståelse och kvalitet. Enligt oss är det
svårt att se hur humanistiska ämnen kan analyseras på samma sätt som till exempel matematik (jfr Lane 2010).
En ytterligare fråga som uppkommit under arbetet med analysen är diskussionen om vad lärarens – men även kursplanens och kollegiets – intention är med verb som beskriva, redovisa och redogöra för som ofta återkommer i formuleringen av både kursmål och examinationsuppgifter. Analysen har visat att de har olika innebörder, beroende
på den kontext där de förekommer. Om dessa verb har olika innebörd beroende på den kontext de förekommer i är
det svårt att veta om examinationen verkligen mäter målen och om studenten förstått dem.
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Utöver de metodologiska frågor som uppstått i samband med arbetet har vi även funderat över relationen mellan
kvalitet och samstämmighet. Klart är att det inte råder något ett-till-ett-förhållande mellan de två: en kurs där
samtliga kursmål och examinationer ligger i cellen A1 (dvs. Faktakunskap och Minnas) uppvisar hög grad av samstämmighet, men kommer att vara en kurs med lågt ställda förväntningar på lärande och förmåga. Hög samstämmighet inom en delkurs borgar därför inte automatiskt för att kvaliteten är god. Däremot ser vi det omvända som
sant: god kvalitet kräver hög grad av samstämmighet, under förutsättning att det är samstämmighet inom de högre
nivåerna i modellen. Styrkan i modellen blir därför att den ger möjlighet att synlig- och tydliggöra dels vilka delar
som är samstämmiga och inte, dels på vilken kognitiv och kunskapsmässig nivå kraven ligger. På det sättet blir modellen ett redskap för att arbeta kvalitativt med kursutveckling.
En annan intressant aspekt är att till skillnad från Anderson & Krathwohl m.fl. (2001) och Näsström (2008) visar
vår analys att examinationskraven inom de studerade delkurserna överlag är höga och att intentionen med kursen
är att studenten ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt förknippat med högre kognitiva förmågor (HOTS):
analys, utvärdering och skapande (jfr Blåsjö 2004; Ask 2007). Det råder därmed en balans mellan lärarens intention
med examinationen och det vetenskapliga förhållningssätt som genomsyrar högre utbildning. Samtidigt kan man
också ställa sig frågan om inte kursmålen på de respektive delkurserna behöver revideras, så att de närmar sig de
kognitiva processer och kunskapsområden som redan examineras.
Något som man dock kan ta i beaktande är att kursmål som ställer höga krav även kräver tydliga instruktioner
och genomtänkt och välplanerad handledning om man vill att studenterna ska utveckla kritiskt tänkande (Blåsjö
2004; Palmer & Marra 2004; Ask 2007). Att examinationen görs löpande genom uppgifter innebär inte heller att
den automatiskt innehåller formativa moment (Yorke 2003).
Den genomförda undersökningen har begränsats till analys av samstämmighet mellan kursmål och examinationer
i respektive delkurs. Den undervisning som ingår i delkurserna är naturligtvis en viktig faktor, som hade kunnat
påverka resultatet. För en mer fullständig bild av en utbildning krävs därmed att samstämmighet ses ur ett vidare
perspektiv. Vår undersökning av den kursinterna samstämmigheten (Martineau m.fl. 2007) kan därmed kompletteras med analyser av ytterligare faktorer.
Utöver kursintern samstämmighet är den kursövergripande samstämmigheten avgörande för en utbildnings
kvalitet. Den aspekten träder delvis fram i vår tidigare samstämmighetsanalys, där samtliga ingående delkurser i
1SVÄ02 ingår. Men till den kursövergripande samstämmigheten hör även relationen mellan de olika kurser som
ingår i en utbildning, dvs. där 1SVÄ02 endast utgör en termin av en längre utbildning. En fördel som vi ser med
den valda analysmodellen är att den bör kunna användas även för större sammanhang, så en kvalitativ samstämmighetsstudie av ämneslärarutbildningen i sin helhet ser vi som en intressant framtida studie. Framför allt för att
fånga progression och professionsinriktning är det viktigt att diskussioner om kvalitet och samstämmighet förs på
den övergripande nivån.
Slutligen finns det även en strukturell nivå för samstämmigheten, i så måtto att det finns en relation mellan kursens
delar och den bedömning som görs av studenten. Även relationen mellan de lokala kursmålen och de nationella
målen hör till den strukturella nivån, vilket inte är en del av den undersökning som gjorts. Inte heller bedömningen
som sådan ingår i materialet, men under analysarbetet blev det tydligt att kursmål – om än aldrig så tydligt formulerade – som examineras, men som inte relateras till högskolepoäng, blir en strukturell svårighet. Det är vår fasta
övertygelse att det inte räcker att examination och kursmål uppvisar samstämmighet: de examinerade kursmålen
måste även korrelera med betygsinrapportering.
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Assessing and Evolving the Progress Plan in Quantitative Thinking for the Bachelor Program
in Culinary Arts and Food Sciences

Andreas Håkansson
Food and Meal Science, School of Education and Environment, Kristianstad University

Abstract – The objectives of the study were, first, to assess the progression in quantitative thinking between first-,
second-, and third-year students enrolled in the Bachelor in Culinary Arts and Food Science program and, second,
to use the insight to suggest necessary changes to the curriculum to ensure better progression.
A standardized quantitative test was used to measure progression in functional knowledge divided in four categories: (i) calculation skills and basic mathematics, (ii) application and interpretation of descriptive statistics, (iii)
interpretation of analytical statistics, and (iv) communication through graphs and charts.
The results show significant progression in skills and confidence across study years. Broken down into the four categories, progression is stronger in statistics (categories ii–iii). The most problematic category is basic calculations,
where the average score is low and progress across study years is poor.
A suggestion is presented for how to reform the curriculum in order to improve progression in basic calculation by
emulating the methods used for teaching statistics, where progression is better.
Keywords: Learning progression; functional knowledge; quantitative testing
1. Introduction
1.1 Quality and progression

Methods of assessing quality in higher education is a field that has attracted much attention in Sweden with the
launching of the standardized quality assessment by the Swedish Higher Education Authority in 2011 (Hjort &
Sundkvist, 2010). The current system focuses on measuring alignment between acquired knowledge and intended
learning outcomes through analyzing student theses (Hjort & Sundkvist, 2010). However, education quality has
many other dimensions. Ensuring progress in the skills and knowledge of students throughout the curriculum is one
such important dimension. The 2011–2014 Swedish assessment system has been criticized for not putting enough
emphasis on this factor (Buhre, 2014).
Different methods for assessing the progression of functional knowledge through a curriculum have been proposed
and utilized. Within medical education the use of quantitative progression tests has been widely adopted (Arnold &
Willoughby, 1990; Muijtjens et al., 2008; Schuwirth et al., 2010). These tests consist of a large number of standardized problems drawn from a problem bank (often of the “true or false” or “best alternative” type) and are administered to students annually or quarterly (Arnold & Willoughby, 1990). Knowledge progression and retention are
measured by comparing test scores over time. More detailed insights into how knowledge and skills develop in different subfields are often acquired by grouping together questions in categories, in medical education, e.g., anatomy,
biochemistry, surgery, etc. (Muijtjens et al., 2008).

54

ASSESSING AND EVOLVING THE PROGRESS PLAN IN QUANTITATIVE THINKING FOR THE BACHELOR PROGRAM IN CULINARY ARTS AND FOOD SCIENCES • 55

Although widely used, this so-called value-added measurement technique has been criticized. Warren (1984), in
an influential paper, pointed out two problems with the technique. First, quantitative comparisons of functional
knowledge before and after a course can lead to the trivial conclusion that students have a better understanding of
the course material after the course. The second problem is linked to the first: The intention of these tests is to measure the efficiency and quality of the teaching on functional learning. In order to achieve this, what should be tested
before the course is not how well the student already masters the course material but to what extent the student has
mastered the prerequisites. Thus, Warren (1984) argued that these quantitative value-added tests are inefficient at
measuring true quality.
Despite their disadvantages, quantitative value-added methods constitute a widely used technique for assessing
progress and retention of fundamental knowledge (Muijtjens et al., 2008; Schuwirth et al., 2010) since reliable, fair,
and cost-effective methods are scarce. A recent literature study by the OECD (Kim & Lalancette, 2013) concluded
that value-added progress testing is a valuable technique that, when handled correctly, gives fair and reliable results.
An alternative case-based method for assessing progression throughout the curriculum has been proposed and
applied to engineering students by Wahlgren and Ahlberg (2013). This qualitative method focuses on how groups of
students solve work-life-like cases. Wahlgren and Ahlberg’s case-based method gives a different type of insight from
the quantitative value-added tests; it focuses more on the work process and less on fundamental knowledge. Qualitative progression tests are therefore to be considered complements to, rather than replacements for, quantitative
methods.
1.2 Culinary arts and food sciences

This study addresses the progression of functional knowledge within the Bachelor in Culinary Arts and Food Sciences program at Kristianstad University. A brief background to the program is needed in order to highlight the
particular challenges:
The study program was started in 2003 as a multidisciplinary education in food and meal science. During three
years of intense courses, the field is studied from both artisan and theoretical perspectives. The theoretical aspects
can be further subdivided in three themes: health and nutrition, food science, and meal culture and communication.
Students encounter many different scientific traditions, methods, and tools throughout the curriculum; food science
and nutrition are traditionally based in the natural sciences and medicine whereas meal culture and communication
have stronger ties to social sciences or esthetic studies. The multidisciplinary approach has the potential to train
highly skilled graduates that are able to combine and move between different fields to find novel solutions. However,
since it requires students to become proficient in several different methodologies and ways of thinking, it provides
a challenge from the perspective of continuous progression throughout the curriculum: There is a risk of students
forgetting much of the material between courses on different traditions or each methodology being given insufficient time for the student to identify key concepts and obtain familiarity. Systematically testing to what extent students progress in the different fields and to what extent they retain skills and knowledge is thus especially important
in a program like this.
1.3 Objective and limitations

This study focuses on assessing and developing the progression plan of functional knowledge in quantitative
methodology in the Bachelor in Culinary Arts and Food Sciences program.
Functional knowledge in quantitative methodology is defined as the mathematics and statistics skills necessary for
a successful professional career in the field. This practical definition is chosen in order to comply with Kristianstad
University’s objective of educating Sweden’s most employable students (HKR, 2009).
Due to the quantitative nature of the knowledge field under investigation, a value-added-like method using a standardized test administered to students across the curriculum was used in this study. Previous studies have also
pointed to the importance of using diagnostic tests to understand and design follow-up of mathematical literacy and
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as an aid to further develop teaching (Engineering Council, 2000; Gibbs, 1999). Thus, the specific aim of this study
was twofold; first, to diagnose the current progression in quantitative tools through the program, and second, to use
this data to make suggestions for an evolved curriculum to strengthen progression in quantitative thinking.
1.4 Categories of quantitative thinking

Four categories of quantitative thinking were derived from informal feedback from two representatives of prospective employers and from studying the curriculum and intended learning outcomes for courses in the later part of
the curriculum. Each category describes a field and a minimal level of skills and functional knowledge required in
order for graduates to carry out relevant work tasks after graduation:
• (i) Basic mathematical ability to perform calculations and solve problems using mathematics
• (ii) Ability to use descriptive statistics for communication and interpretation
• (iii) Ability to interpret analytical statistics
• (iv) Scientific literacy in interpreting and communicating through graphs and tables
2. Materials and methods
2.1 Problems for the diagnostic test

A diagnostic test was designed to test the skills of students in the four categories. The test contained eight problems
(two from each category), three questions on confidence in applying mathematics to everyday and professional situations, and demographic variables. Five of the eight problems were drawn from recent PISA databases (The Swedish
National Agency for Education, 2010; 2013) and one question from the national secondary school test in Mathematics 2B (EDUSCI, 2012).
An advantage of relying on PISA questions is that these questions have already been tested and validated. An apparent disadvantage is that these questions are designed for significantly younger students (PISA is used for assessing
skills of 15-year-old pupils before they enter secondary school). It is important to ensure that the selected questions
test the right skill level; however, comparisons of the requirements in the categories to the relevant questions show
that the basic minimal skills are to a large extent covered by the PISA questions. Questions drawn from outside the
PISA bank were used to assess knowledge in statistics beyond PISA level, namely for categories (ii) and (iii).
Since proficiency in quantitative thinking is defined in relation to professional application, problems relating to
food or health applications were selected when available. The topic, application area, and level of the eight problems
are summarized in Table 1.
Table 1. Summary of knowledge questions.
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1 Where 5 is the most difficult. (See The Swedish National Agency for Education 2010, 2013).
2 Each question in the test gives one or more E-, C-, and/or A-level points. E-level points correspond to what is
required for the lowest passing grade.
Students were also asked to rate their confidence in (1) using mathematics to solve a practical problem in calculating
the number of tiles needed when building a new kitchen floor, (2) interpreting charts and tables in a scientific text,
and (3) performing the necessary calculations to report standard experiments in microbiology for food analysis.
2.2 Test administration

The test was administered to a majority of first-year (n = 24), second-year (n = 22), and third-year (n = 16) students
following the program. All tests were proctored and were completed anonymously during normal class times.
Respondents were asked to report age, gender, and secondary school basic mathematics grade (“Matematik A” or
similar).
2.3 Statistical software

Regression analyses were carried out using MATLAB r2013b (MathWorks, Natick, MA).
3. Results and discussion
3.1 Proficiency as measured by the problems

The total test score increased from first- to second- to third-year students. The average score for the different
groups can be seen in Figure 1. The figure also displays scores divided into the four categories of different types of
quantitative skills.
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Figure 1. Average results for the different categories. Grouping by study year: 1 (white
The highest average scores are obtained for graphs and tables (iv). This is true for almost all students; in total only
three students did not manage to solve either of the two problems in this category, and two of them were first-year
students.
Students scored low in both descriptive (ii) and analytical (iii) statistics. For descriptive statistics, this is largely influenced by the low percentage of correct answers on question 3 (see Table 1). Only four students solved this problem;
thus, most students have not mastered combining mean values, standard deviations, and distributions to describe
percentages in different ranges. Despite the low levels, a progress through study years (SY) can be seen in the results.
For descriptive statistics, the increase is between SY1 and SY2. This is reasonable because descriptive statistics is
introduced near the end of SY1 (after the point at which the test was administered). Analytical statistics is treated in
SY3, and a corresponding increase in score can be seen from SY2 to SY3 in the results.
For calculations (i), the results presented in Figure 1 do not point to any significant progress.
3.2 Comparison to PISA results

For the four PISA questions, ample comparison data is available; see Table 2. This makes it possible to investigate to
what extent the students have progressed not only between study years but also compared to the average 15-yearold student. By comparing the increase in the number of students solving a problem between the national 15-yearold sample and our first-year students with the increase between first- and third-year students, the results in Figure
1 can be seen in perspective.
Question 8 measures calculation skills (equation solving). The progress from the average 15-year-old to SY1 is 19
percentage points and from SY1 to SY3 a further 5 percentage points. Together with the low percentage of students able to solve the problem, this confirms the view that calculation skills do not progress sufficiently within the
program. This can be compared to question 2 from the category graphs and charts (ii), where students on average
increased 18 percentage points between SY1 and SY3 while the increase from the average 15-year-old to SY1 was
only 11 percentage points. Thus, graphs and charts (iv) shows a more significant increase than calculations (i) within
the program.
It should be noted that these results are only indicative of the relative progress and proficiency in each category. The
absolute numbers should be interpreted with care. The students that took the test as 15-year-olds are not the same
students as in the study program, and the 2010–2013 PISA results may thus not be completely representative of the
skill sets of our students when they were that age. Furthermore, we cannot evaluate to what extent our students
constitute a representative sample comparable to the PISA sample.
Table 2. Percentage of respondents giving the correct answer.
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1 SY: Study year
2 PISA SE: the percentage of Swedish respondents solving the problems
3 PISA OECD: the OECD average
4 Data source for the two rightmost columns: The Swedish National Agency for Education (2010; 2013)
3.3 How do skills increase across study year?

The effects of study year indicated in Figure 1 and Table 2 do not take into account the influence of other variables.
A least-square linear regression analysis was performed on the total results in each category as the response variable
and study year, gender, self-reported secondary school mathematics grade, and age as independent variables. Gender was coded using a dummy variable (1 woman, 0 man), and grades were coded as follows: MVG: 20, VG: 15, G:
10 (secondary school grades were divided in three steps with MVG representing the highest grade and G the lowest
passing grade). The resulting coefficients for the different factors together with significance levels can be seen in
Table 3.

Table 3. Linear regression analysis on total test score and result per test categ

Notes. Significance levels: *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. Cross terms, when included, were insignificant (p>0.05).
NS: not significantly different from zero effect.There is a significant (p < 0.05) effect of study year on the total test
score. Thus, students improve across years even when controlling for gender, grade, and age. Furthermore,
secondary school grade continues to have a strong and highly significant effect on total score.Looking at the
different categories, two different groups emerge. Calculations (i) and graphs and charts (iv) are unaffected by SY
and are mainly determined by the secondary school mathematics grade whereas the statistics categories, (ii) and
(iii), are mainly determined by SY. For graphs and charts (iv), the lack of significant progress is not as troubling
since results in this category are already high; see Figure 1.Age does not have a significant effect on total or
category score.3.4 How does confidence increase across study year?Skills are important but need to be combined with
confidence to ensure that the graduates will actually use their knowledge in the workplace. A least-square linear
regression analysis was performed to investigate the effect of the independent variables on the confidence level of
students. Confidence was measured as the sum of the three individual confidence questions. The resulting
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coefficients can be seen in Table 4. Study year has a significant and positive influence on confidence, as does the
self-reported grade.It is interesting to note that there is a large and significant effect of gender on confidence;
female students have lower confidence in applying quantitative thinking. This effect on confidence is much
stronger than on skills, indicating that female students underestimate their ability in applying quantitative
methodology. This effect is well known in literature (e.g., Jones & Smart, 1995); however, it is an important effect in
light of the large percentage of female students in the program under investigation (71% in the survey).

Table 4. Linear regression analysis on respondent’s confidence in solving problems using

Note. Significance levels: *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01.
3.5 Differences in grades across study year

In summary, the regression analyses in Tables 3–4 show a significant effect of study year but an even stronger effect
of grade from secondary school. Since grade is an important factor, it deserves careful investigation.
The Bachelor in Culinary Arts and Food Sciences program has seen an increase in number of applicants and, consequently, in the minimum admission grade point average over the last couple of years (UHR, 2014); see Figure 2. The
first-year students in the spring semester of 2014 thus had much higher grade averages than the third-year students
at the same time. This was not reflected in the self-reported mathematics grades of the survey, which showed an
almost constant level, as seen in Figure 2. This implies that either mathematics grades are not increasing as fast as
grade averages among our applicants, or the self-assessed grade from the fundamental course in mathematics (i.e.,
“Matematik A” or equivalent) is not representative of the grade in mathematics. If prior knowledge in mathematics
skills of the students has increased, as suggested by the minimum admission grade point average rather than by the
self-reported grade, this would influence the results. If there is a larger difference in grades between SY1 and SY3
than is reflected in the material, this implies that the effect of study year is underestimated in Tables 3–4. If SY3 students outperform SY1 students despite significantly lower admission grade point average, progression within the
program is stronger than indicated by the survey.
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Figure 2. Self-reported grade in fundamental mathematics from secondary school (●

Table 5. Curriculum for the Bachelor in Culinary Arts and Food Sciences program a

The bracketed course codes (format XXYYYZ) can be used to access the detailed course syllabus online using the
format: http://www.hkr.se/en/education/course-page/?cCode=XXYYYZ.
1.5 hp corresponds to one week of full-time studies.
4. Suggestions to improve the curriculum

The current curriculum can be seen in Table 5. Comparisons of progress across study year in different categories,
together with previous research, can be used to suggest changes to the curriculum to improve progress. The test
results show that proficiency in descriptive statistics (ii) improves between years. This theme is currently integrated
in first-year food science courses as applied lectures and laboratory exercises (especially in NL201G and LB201G;
see Table 5). In comparison, basic calculation (i) is handled ad hoc in various courses. This could explain why category (i) shows poor progression compared to category (ii). Thus, it is suggested that mathematical thinking and
problem solving be explicitly integrated into the first-year courses where, similarly to how descriptive statistics is
being taught, it has a clear, practical application, especially in the first-semester course MM114G. Diagnostic testing
before, during, and after these teaching activities is recommended to correct misconceptions and redirect teacher
time to students with poor prior skills in mathematics (Garfield, 1995; Engineering Council, 2000).
Descriptive statistics is also followed up throughout the second year through statistic evaluation of sensory data
(SE301G) and consumer surveys (TP100G), in the third year when teaching research methodology (ME103G), and
in the bachelor thesis of many students. Basic calculation has not been given the same emphasis in the curriculum. It
is suggested that basic calculation receive more teacher time and effort in LB201G, EK103G, and TP100G to ensure
that the topic is covered throughout the first two years of the program.

62 •

4.1 Confidence and gender

Jones and Smart (1995) suggest two solutions to the confidence gender gap that could be applied to universitylevel education: first, increase the use of technology in teaching mathematics, and second, involve female students
in studying and discussing gender differences in confidence in applying quantitative methodology. Thus, it is suggested that the gender confidence gap found in this study be discussed with the students. The most natural time in
the curriculum that this can be addressed is in MM114G when introducing calculations.
5. Methodological limitations
5.1 The quantitative value-added technique

As mentioned in the introduction section, the quantitative progression assessment technique has been used extensively because it has the potential to give a fair and relevant measure of the progression of functional knowledge
(Kim & Lalancette, 2013). However, it has also been criticized for often not living up to this potential. Warren’s
(1984) first objection is that the method risks giving the trivial conclusion that students have mastered the course
material better after the course. This is true to some extent for conclusions regarding statistics categories (ii) and
(iii). Some of the students have not encountered much statistics in primary and secondary school. The increases in
these categories in both years two and three could thus be expected.
Warren’s (1984) second objection, that the method is unable to measure real progression since the test tends to measure intended learning outcomes before the course starts instead of more relevantly testing prior knowledge, is less
applicable to this study. Only a small number of questions are so specific that they relate to intended learning outcomes of the courses or specific prerequisites. The use of PISA questions, i.e., those based on material all students
have already covered before leaving primary or secondary school but perceived as difficult, allows us to measure
whether there is progress in functional knowledge in material that is not new to the student but is rather old knowledge that is fortified and strengthened.
5.2 Selection of respondents

The survey was carried out in connection to campus lectures. There is a risk that this is not a representative sample
of all students registered in the program since some students might avoid noncompulsory activities. Thus, the
results from the survey describe the progress of students actively participating in the teaching activities.
5.3 Validation and test design

The knowledge questions in the test were chosen based on a teacher perspective of what students are expected
to master to complete courses and, ultimately, succeed professionally in combination with input from prospective
employers of the graduated students. These questions should ideally be validated in a larger study of alumni in order
to find out what skills graduates do actually use and what skills their employers require from them.
The number of questions in the present study is low compared to the large-scale value-added tests in medical education. Muijtjens et al. (2008) used 200 questions; this study used eight. Increasing the number of questions can
reduce the risk of obtaining unrepresentative results from single poorly formulated questions or random errors due
to miscalculations that are not directly related to understanding and work-life application of knowledge. However,
increasing the number of questions on a test that is noncompulsory and that does not influence the grade can also
decrease the motivation of the student taking the test. Poor motivation during the test has been suggested as an
explanation for the low PISA results of Swedish 15-year-olds (Örstadius, 2014).
Further validation could be obtained by triangulation with an alternative method. The qualitative case-based
methodology of Wahlgren and Ahlberg (2013) is an interesting candidate for such a follow-up study.
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5.4 Curriculum development and follow-up

The suggestions for the evolved curriculum are based on lessons learned and comparisons between categories; however, there is no guarantee that the suggestions will have an effect on the students. Follow-up studies need to be
performed to assess the effect of the suggested changes.
6. Summary

The aim of this study was to diagnose the progression in quantitative thinking in the Bachelor of Culinary Arts
and Food Sciences program at Kristianstad University and to use the insights to evolve the curriculum. A test was
designed based on four categories of quantitative skills needed by the students to succeed professionally in the field.
Students are currently progressing in two of the fields (descriptive and analytical statistics), and in a third field
(interpreting graphs and tables), competence is already high. Basic computation and mathematics skills is not progressing sufficiently and needs to be developed.
By applying insight from how descriptive statistics is taught within the program, it is suggested that basic calculation
be introduced as a specific teaching activity early on but clearly linked to practical food application. Suggestions
on where in the curriculum basic calculation skills can be fortified throughout the first two years are also given to
ensure the topic is kept active in the minds of the students.
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6
Styrdokumenten då och nu: Konstruktion av sjuksköterskesubjektet på HKR sedan 1977

Vanja Lozic
Sektion för lärande och miljö, Högskolan Kristianstad

Abstract – I studien belyses de sätt utbildnings- och kursplaner för sjuksköterskeutbildningar vid Högskolan Kristianstad reglerar utbildningen. Studien syftar till att beskriva socialiseringsprocesser, förändringar i kunskapssynen
och de sätt styrdokumenten definierat det normerande sjuksköterskesubjektet under perioden 1977-2012.
Utgångspunkten är att en viktig del i högskolepedagogisk forskning är analysen av dokumentstyrningsprocesser.
Genom att sätta styrdokumenten i ett historiskt sammanhang visar jag på de sätt styrdokumenten reglerar
högskoleutbildningar och de sätt olika samhällsförändringar påverkar sjuksköterskeutbildningar. Analysen visar
att sjuksköterskeutbildningarnas längd, struktur och antagningskrav har varierat under den analyserade perioden.
Utbildningen har sedan Sveriges inträde i EU påverkats av internationella strömningar i allmänhet och EU-direktiv
och lagar i synnerhet. Forskningsanknytningen har fått en allt mer framträdande plats i utbildningen och arbetsintegrerat lärande har allt sedan 1980-talets början inbegripit integrering av forskning, vetenskapligt förankrat
arbetssätt, utbildningens teoretiska och praktiska delar och arbetslivserfarenheter. Det normerande sjuksköterskesubjektet har i ökad utsträckning fyllts med diskursiva krav på självreflektion, självbedömning, självutveckling,
livslångt lärande, självständighet, serviceinriktat beteende, analytisk förmåga och ekonomisk resursmedvetenhet
liksom kunskaper om så kallat helhetsperspektiv.
Nyckelord: sjuksköterska, sjuksköterskeutbildning, högre utbildning, arbetsintegrerat lärande, utbildningshistoria
1. Inledning

I svenska högskoleutbildningar har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och praktik, det vill säga olika former
av arbetsintegrerat lärande (AIL), fått en alltmer framskjuten plats. Malmö högskola har marknadsfört sina utbildningar med slogan ”Plugga in på arbetsmarknaden” (Malmö högskola 2012). I Högskolan Kristianstads (2012d) policydokument står det att det behövs ett skifte i synen på lärande och högskolepedagogik, att VFU är något nytt och
annorlunda än begreppet praktik, som anses vara otidsenligt, och att det är viktigt att VFU blir en integrerad del av
samtliga utbildningar på Högskolan Kristianstad (HKR). I dokumentet differentierar man mellan praktik som man
menar inte relateras till forskning, medan omvänt gäller VFU, som dessutom beskrivs som en viktig del i utbildningen av ”Sveriges mest anställningsbara studenter” (Högskolan Kristianstad 2012d). Anställningsbarheten relateras vidare till de påstått ”alltmer omfattande och komplicerande” kunskapskraven och ett föränderligt arbetsliv
(Högskolan Kristianstad 2012d).
Dessa beskrivningar visar inte endast de sätt högskolorna marknadsförs utan förmedlar också synen på den högre
utbildningen och lärandet i allmänhet och utbildningens syfte i synnerhet. Att utrusta studenter med kunskaper
som eftertraktas på arbetsmarknaden och förbereda dem för arbetslivet handlar lika mycket om ekonomiska argument för utbildningens nytta som synen att delar av högskoleutbildningar måste förläggas på en arbetsplats. Gert
Biesta (2011:28) menar att utbildningar har tre huvudsakliga funktioner, nämligen kvalificering (det vill säga att
utrusta studenter ”med kunskap, kompetens och förståelse” samt att lära dem att ”göra något”), socialisation (att lära
sig värderingar, regler och kulturella koder som gäller i en yrkesgrupp) och subjektifiering (till exempel processen
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varigenom man formas till att bli ett självständigt, flexibel, efterföljsam, effektiv, serviceinriktat, driven och arbetsamt subjekt).
Utifrån styrdokumenten som har reglerat sjuksköterskeutbildningar vid HKR studeras i denna artikel dessa tre
utbildningsfunktioner. I artikeln analyseras de sätt styrdokumenten skapar det normerande högskolestudenten i
allmänhet och den blivande sjuksköterskan i synnerhet samt sjuksköterskeutbildningens olika funktioner, såsom
de beskrivs av Gert Biesta (2011). Mer specifikt handlar artikeln om förändringar i sjuksköterskeutbildningar vid
Högskolan Kristianstad, såsom de framställs i styrdokumenten sedan 1977. Att förstå dokumentstyrningsprocesser
är en central del av högskolepedagogik.
1.1. Analytiska utgångspunkter

Artikeln syftar till att beskriva förändringar i sjuksköterskeutbildningars innehåll, syfte och kunskapssyn, och
således de sätt sjuksköterskeutbildningar bidrar till kvalificering, socialisation och subjektifiering. Biesta (2011)
menar att det är viktigt att synliggöra utbildningars olika funktioner och potentiella syften och genom att sätta
styrdokumenten i ett historiskt sammanhang vill jag visa på styrdokumentens regleringsprocesser, de sätt olika
samhällsförändringar påverkar högskoleutbildningar och förändringar i kunskapssynen och de sätt man definierat
det normerande sjuksköterskesubjektet på HKR sedan 1977.
Tonvikten ligger på följande frågor:
• Vilka diskurser genomsyrar styrdokumenten som reglerar sjuksköterskeutbildningar på HKR och hur
bidrar utbildningen till kvalificering och socialisation?
• Hur har utbildningens syfte, innehåll och utformning förändrats sedan 1977?
• Hur har det normerande sjuksköterskesubjektet (om)definierats under den analyserade perioden?
Källmaterialet, bestående av styrdokument (utbildnings- och kursplaner) utgivna under perioden 1977-2012, är
samlat på HKR. För perioden innan 1993 har källmaterialet samlats i dokumentarkivet medan nyare material har
varit tillgängligt i digital form. I fokus för analysen står styrdokumenten som ger en bild av större utbildningsreformer. Utbildningens formativa processer är synliga i styrdokumenten eftersom de beskriver värderingar, normer
och kunskapssyn (Börjesson & Palmblad 2007). Genom att beteckna utbildningens delar på olika sätt, definiera relevant och god kunskap, beskriva och avgränsa sjuksköterskesubjektets arbetsuppgifter och kompetenser och genom
sanningsanspråk skapar styrdokument högskoleutbildningens ramar. I utbildningar lär vi oss vad som räknas som
kunskap, ”var gränsen går mellan normalt och onormalt, mellan lämpligt och olämpligt och (kanske) vad som räknas
som sant och falskt” (Selander 2004, 184-5).
1.2. Högre utbildningens komplexitet och nya strömningar

Antalet studenter i högre utbildningar har ökat markant världen över under de senaste decennierna, något som
påverkat utbildningars finansiering och utformning samt studentunderlaget (Yang and McCall 2014, 25-36).
Framväxten och tillgången av universitetsutbildningar hänger samman med ekonomisk utveckling i olika länder,
förändrade arbetsmarknadsstrukturer och generell akademisering av utbildningar.
Akademiseringen har inneburit en allt större fokus på forskning och kravet att universitetslärarna är forskarutbildade (Hermansson 2003; Hazelkorn and Moynihan 2010). Det går att observera en ökning av utbildningars
autonomi, något som även gäller sjuksköterskeutbildningar (Frannson 2009). Det har påpekats att akademiseringen
av sjuksköterskeutbildningar har varit ett ovanifrån projekt, drivet av politiska intressen och internationella trender
(Laiho 2010). Akademiseringen kan samtidigt öka spänning mellan de som poängterar vikten av praktiska
yrkeskunskaper å ena sidan och de som sätter fokus på teori, vetenskaplighet och forskningsanknytning å andra
sidan (Ek m. fl. 2013, 1305-1318; Heyman 1995; Laiho 2010, 641-656). Risker med att akademiseringen av yrkesutbildningar kan leda till att man förlorar kontakten med yrkeskårens kultur och specifika kunskaper som yrken
efterfrågar och istället fokuserar på kunskaper som av utövarna uppfattas som abstrakta och mer eller mindre irrelevanta har uppmärksammats (Ek m. fl. 2013).
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När det gäller sjuksköterskeutbildningar och andra akademiska yrkesutbildningar har VFU eller praktik, det vill
säga olika former av AIL, varit en viktig och integrerad del av dessa utbildningar. Sattler (2011, s. 21) definierar AIL
(work integrated learning) som ”an umbrella term used to describe a range of educational activities that integrate
learning within an academic institution with practical application in a workplace setting relevant to each student’s
program of study or career goals”. Genom AIL lär sig studenterna att hantera olika arbetsuppgifter, socialiserar
sig i en given arbetsmiljö och blir till ett eftertraktat arbetande subjekt och detta genom internalisering av de
normer som gäller inom ett visst yrke. Forskningen visar nämligen att AIL kan utveckla studenters yrkesmässiga
nätverk och integrera teoretiska kunskaper (som utvecklats genom formell undervisning i högskolemiljön) med
andra yrkeskunskaper, samt stärka professionella färdigheter, såsom tillit, samarbete, abstrakt tänkande, beslutsfattande, ledarskap, förståelse för organisationsstruktur och kritiskt tänkande (Bates 2008, Kozar & Marcketti 2008,
Costley 2007, Crebert, Bates, Bell, Patrick & Cragnolini 2004). AIL handlar även om färdighetsträning, reflexivt
lärande, analys av tyst kunskap, professionellt förhållningssätt och vetenskapligt tänkande (Edwards & Nicoll 2006,
Eraut 2007, Tynjälä, Välimaa & Sarja 2003, Webster-Wright 2009).
1.3. Högskolans administrativa struktur och dokumentstyrning

Enligt Anthony Giddens (2009) måste universiteten uppfylla en mängd formella normer för att kunna bedriva
sin verksamhet. Den svenska riksdagen har tillsammans med regeringen det övergripande ansvaret för
högskoleväsendet (SFS 1992:1434 & Högskoleförordningen 1993:100). Internationellt inflytande genom till exempel Bolognaprocessen liksom marknadskrafters och ekonomiska diskursers påverkan på utbildningars struktur,
syfte och innehåll är ytterligare några trender som har satt sin prägel på högskoleutbildningar (Lindberg-Sand 2014;
Ek m. fl. 2013). De olika riktlinjerna, som staten och andra aktörer skapar för högskoleverksamheten, förankras
lokalt under ledningen av högskolestyrelsen. Utbildningarnas utformning på den lokala nivån styrs bland annat av
utbildnings- och kursplaner, och det är dessa dokument som analyseras i denna rapport. Anna Bjuremark (1997)
har kunnat visa att det råder en dualistisk struktur inom högskolestyrning och beslutsfattande. Å ena sidan beskrivs
högskoleorganisationen som relativt självbestämmande organisation och å andra sidan regleras högskolors verksamhet genom mål-, resultat- och ekonomistyrning. Just ekonomistyrning har genom olika kvalitetsmätningar fått
en allt mer framträdande plats (Biesta 2011). Å andra sidan har enligt Lindberg-Sand (2014) högskolorna sedan 1993
års högskolereform utökat sin frihet att utforma utbildningar genom större inflytande på lokala utbildnings- och
kursplaner.
2. Sjuksköterskeutbildningen förr och nu

Sjuksköterskeutbildningen i Kristianstad startade 1893 och den blev godkänd av staten som en treårig vårdutbildning 1925 (Högskolan Kristianstad, 1979 – augusti). Den svenska sjuksköterskeutbildningen var under 1950-talet
i statlig regi men 1967 blev sjukvårdsutbildningar i ”Kristianstad samordnade i Kristianstads läns landstings vårdskola med moderskolan i Kristianstad och filialskolor i Simrishamn, Hässleholm och Ängelholm” (Dufwa, 2004;
Högskolan Kristianstad, 1979-augusti). Dessa utbildningar var knutna till olika sjukhus i regionen och eleverna,
så som man kallade de studerande under denna tid, var ofta inkvarterade i närheten av sjukhusen. I mitten av
1960-talet förkortades utbildningen från tre till två och ett halvt år samtidigt som de så kallade teoretiska inslagen
utvidgades så att de nu utgjorde en tredjedel av utbildningstiden (Erlöv, 1992). I syfte att utveckla de studerandes
kunskaper, socialisera dem i en profession och skapa ett normerande sjuksköterskesubjekt har AIL haft en mycket
viktig plats i sjuksköterskeutbildningar. Heyman (1995) och Dufwa (2004) framhåller att sjuksköterskeutbildningen
alltid har präglats av konflikten mellan ”praktik” och ”teori” men att de teoretiska perspektiven och vetenskapligt
tänkande har fått en ökad prioritering, något som blir mycket tydligt i och med VÅRD 77-reformen.
2.1 Akademisering 1977-1992

Enligt 1977 års behörighetskrav fordrades det att den presumtive studenten hade ”kunskaper som [motsvarade]
årskurs 9 i grundskolan”, hade fyllt 18 år vid utbildningens start samt var ”fri från sjukdom och handikapp som
[medförde] olämplighet för den verksamhet utbildningen [avsåg]” (Högskolan Kristianstad, 1977). Härigenom sattes
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normerande gränser för lämpliga kroppar och den sökandes duglighet granskades och bedömdes utifrån då gällande
samhällsnormer. Individer, vars kroppar uppfattades som avvikande, fick således inte tillträde till utbildningen.
I 1977 års utbildning poängteras det att ”handledd praktik”/”handledd klinisk praktik” (dvs. AIL) skulle vara den
mest omfattande delen av utbildningen. Sammanlagt skulle den drygt två och ett halt år långa utbildningen bestå av
minst 60 veckor AIL, eller ca 60 procent av utbildningen. Detta visar att andelen AIL har minskat sedan 1960-talet
(Högskolan Kristianstad, 1977, 1979). Detaljstyrningen, där man i dåtidens styrdokument anger exakt antal undervisningstimmar och schemalägger högskoleförlagd undervisning till 30 timmar per vecka försvinner successivt
under 1980-talet.
Mellan 1968 och 1982 hade Skolöverstyrelsen (SÖ) huvudansvaret för utbildningen men det var först i och med
högskolereformen från 1977 som sjuksköterskeutbildningen (benämnd sjuksköterskelinjen) överfördes till den
statliga högskoleorganisationen. Således blev Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ) den tillsynsmyndighet som
hade ansvar för kontrollen av den reformerade sjuksköterskeutbildningen som startade 1982. Förändringen, som
har sin startpunkt i den stora VÅRD 77-reformen, innebar att utbildningen skulle i likhet med andra akademiska
yrkesutbildningar bygga på vetenskapliga principer och beprövad erfarenhet. Följaktligen ersattes begreppet ”elev”,
som ett samlingsbegrepp för de som läste till sjuksköterskor, med begreppet ”den studerande” (Högskolan Kristianstad, 1977). Resultatet av VÅRD 77-reformen var även att 1982 års grundutbildning förkortades från ca två och
ett halt år till ca två år, samtidigt som möjligheten till vidareutbildningar utvidgades (Högskolan Kristianstad, 1981;
Granlund, 2009).
I samma veva som utbildningen blev kortare minskade även omfattningen av AIL, från ca 60 till mellan 40 och 45
veckor. Ytterligare en viktig förändring var ökningen av specialisering. Utbildningens förkortning kan bland annat
förklaras med de ökade behörighets-/antagningskraven (Högskolan Kristianstad, 1981; 1982). För att komma in på
utbildningen krävdes efter 1982 att den blivande studenten hade avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande
samt hade läst vissa kurser som ingick i gymnasieskolans vårdinriktning. Förutom detta krävdes det att studenten
hade genomgått hälsokontroll, men kraven om avsaknad av ”handikapp” togs bort från skrivelserna om behörighetskraven (Högskolan Kristianstad, 1981).
Likaså fick vetenskaplighet en allt mer framskjuten plats under 1980-talet. I 1986 års utbildningsplan står det exempelvis att utbildningen skulle ”vara förankrad i vetenskapligt grundade teorier och erfarenheter och bygga på aktuell
forsknings- och utvecklingsarbete” (Högskolan Kristianstad, 1986). För att uppnå dessa mål fick studenterna bl.a.
läsa kurser i vetenskaplig metodik.
Sjuksköterskeutbildningen förlängdes 1990 till 120 poäng, dvs. från två till tre år. I den treåriga utbildningen stärktes högskoleförlagda studier, som härigenom ökade från 36 poäng till 71 poäng. AIL ökade bara marginellt, från 44
poäng till 49 poäng, och omfattade därmed ca 40 procent av utbildningen (Högskolan Kristianstad, 1991).
Tabell 1, som visar förändringen i utbildningens längd och omfattningen av AIL under perioden 1977-2012, synliggör hur omfattningen av AIL minskar från ca 60 till mindre än 40 procent mellan åren 1977 och 1993, för att sedan
öka igen under andra hälften av 1990-talet.

Tabell 1: Utbildningens längd och omfattningen av AIL
Det faktum att sjuksköterskeutbildningen bestod till två tredjedelar av AIL i mitten av 1960-talet för att i början av
1990-talet omfatta mindre än 40 procent av utbildningen tyder på en förändrad syn på AIL:s betydelse för former-
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ing av ett sjuksköterskesubjekt och dess kunskapsutveckling. Samtidigt kan vi se en förändring i synen på AIL under
1990-talet, när AIL:s omfattning ökade. Mellan 1993 och 1998 ökade antalet AIL-veckor från under 50 till ca 65.
2.2. Internationalisering och vetenskaplig grund 1993-2012

Utbildningen som startade 1993 förlängdes till tre år och det tidigare använda begreppet praktik/praktisk utbildning
med samlingsordet ”Omvårdnad/vårdvetenskap” och AIL beskrevs som ”tillämpning av teorier och metoder”
(Högskolan Kristianstad, 1993a; jfr Dufwa, 2005). AIL omfattade 45 veckor eller ca 38 procent av utbildningen
(Högskolan Kristianstad, 1993a; 1996). Förändringen i andelen AIL-veckor och begreppsförskjutningen betyder
att diskurser som knyts till vetenskap, teoretiska kunskaper och metoder får en mer framträdande plats, medan
spörsmål som relateras till praktikbegreppet tonas ned.
Motivet till dessa förändringar ligger i den nya Högskolelagen (SFS 1993:100) som betonade vikten av att verksamheten skulle bedrivas ”så att det [fanns] ett nära samband mellan forskning och utbildning” och att studenterna
skulle utveckla ”förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå” (Högskolan Kristianstad, 1993a). Följaktligen
skulle studenterna skriva ett examensarbete (Högskolan Kristianstad, 1993b; 1996). På liknande sätt står det i styrdokumenten från 1990-talets andra hälft och första åren på 2000-talet att utbildningen skulle ”vila på vetenskaplig
grund” (Högskolan Kristianstad, 1998a; 2000). Ett ökat förvetenskapligande av både vårdyrket och utbildningsfältet
och en förändrad syn på sjuksköterskeprofessionen under 1990-talet har lett till ökade möjligheter till vidareutbildning och forskarkarriär (jfr Heyman, 1995).
En annan viktig förändring som ägde rum under 1990-talet är Sveriges EU-inträde och harmoniseringen av
europeiska länders utbildningar (EU-direktiv, 1977/1989; Högskolan Kristianstad, 1998a, 2000; Svensk Författningssamling, 1993). Syftet med dessa reformer var att öka arbetskraftens rörlighet över gränser. Man ville kunna
garantera utbildningarnas jämförbarhet och kvalitet liksom samordning och erkännandet av utbildningar inom
hela EU (Högskolan Kristianstad, 1996). Som ett led i denna process ökade 1998 andelen AIL till 50 procent och
2003 ökade den till 55 procent (Högskolan Kristianstad, 1998a, 2000, 2003, 2005). I samma veva infördes begreppet ”verksamhetsförlagd utbildning”, som ett samlingsbegrepp för AIL. Trots begreppsändringen förekom begreppet ”praktikplats” till 2007 då Bolognaprocessen och nya utbildningsplaner trädde i kraft (Högskolan Kristianstad,
2003; 2005). I linje med Lindberg-Sands (2014) slutsatser går det att hävda att läroplaner har ett långt minne och att
vissa begrepp ekar långt efter att man försökt etablera nya benämningar. Alla förändringar har således en historia
som har återverkningar långt in i framtiden och för HKR:s del handlar det om praktikbegreppets ständiga användning, även när begreppet officiellt har ersatts av ett nytt begrepp.
Ytterligare ett tydligt tecken på internationalisering är att man började, vid sidan om svenska, använda engelska
benämningar för sjuksköterskeexamina och ”[m]öjlighet till internationella studier”, utvidgades successivt under
2000-talet (Högskolan Kristianstad, 1999a; 1993a; 2003). Som en del i ökad internationalisering omformades
utbildningen i enlighet med Bolognaprocessens direktiv från 2007. Parallellt ökade studenternas möjligheter att
”genomföra hel eller del av kurs vid annat universitet inom och utom EU” (Högskolan Kristianstad, 2006a, 2006b,
2009a). I styrdokumenten från 2012 hävdas det att internationellt utbyte anses kunna ge ”nya perspektiv och
bredare kunskaper” samtidigt som studenterna förväntas få ”tillfälle att träffa intressanta människor från olika delar
av världen” (Högskolan Kristianstad, 2012a; 2012d).
2.3. Styrdokumentens struktur och innehåll

Utbildnings- och kursplaner från 1982 och 1986 skiljer sig från de som gällde i slutet av 1970-talet. Exempelvis
omfattade utbildningsplanerna från 1977 tre sidor medan utbildningsplanen för 1982 års utbildning omfattade
tio sidor. I jämförelsen var utbildningsplanerna från 1996 femton sidor långa. Sålunda ökade detaljstyrningen
under åren. Dessutom ändras språkbruket i skrivelserna såtillvida att i 1977 års utbildning anges det exempelvis
att ”utbildningen avser att ge kunskaper och färdigheter” medan 1986 ersattes dessa, något mer svepande formuleringar, med angivelsen att ”utbildningen skall ge”. Under 1990-talet börjar man skriva vad studenten ”måste” kunna
(Högskolan Kristianstad, 1977; 1986, 1996, min kursiv.). Implicit skiftas fokuset från utbildningen till studenten.
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Hur många gånger studenterna examinerades i varje kurs är svårt att få en överblick i kursplanerna skrivna
innan 2007 års utbildning, då Bolognaprocessen trädde i kraft. Innan dess kunde kursplanerna bestå av generella
skrivelser såsom att ”[e]xaminationen sker muntligt och/eller skriftligt, individuellt och/eller i grupp” (Högskolan
Kristianstad, 2006a; 2006b). Lindberg-Sand (2014) påpekar att före Bolognaprocessen var det inte brukligt att i kursplanerna ange hur examinationen var upplagd. Sverige och 46 andra länder har i och med Bolognaprocessen infört
mål- och resultatbaserade läroplaner. Förväntade läranderesultat är uttalanden om vad den studerande förväntas
veta, förstå och/eller kunna visa i slutet av en lärandeperiod (Adam, 2008). I detta avseende anses Sverige vara ett av
de länder som ”i uppföljningen av Bolognaprocessen framhålls som extra framgångsrika” (Lindberg-Sand 2014). I
den nuvarande sjuksköterskeutbildningen examineras de förväntade läranderesultaten genom muntliga ”caseseminarier”, individuella skriftliga uppgifter, genomförandet av ”ett ankomstsamtal”, individuella skriftliga salstentamen,
individuella demonstrationer av färdigheter och förhållningsätt samt genom ”obligatorisk närvaro” vid vissa specifika moment (Högskolan Kristianstad, 2009b; 2011). Detta är i linje med den ökade dokument- och detaljstyrningen
som försiggått under hela den analyserade perioden.
2.4. Lärarledd undervisning och resurstilldelning

Det pågår just nu en diskussion om huruvida HKR bör reglera antalet garanterade undervisningstimmar som varje
student har rätt till. I HKR:s utbildningsbroschyr för vårterminen 2013 anges det att studenterna erbjuds minst ”nio
timmar lärarledd tid i veckan” (Högskolan Kristianstad, 2012c). Frågan relateras till högskolans mål att utveckla studenternas ”kunskaper, färdigheter och förmågor som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden” och således öka
deras ”attraktionskraft på arbetsmarknaden” (Högskolan Kristianstad, 2012c). I fokus för följande diskussion står en
historisk tillbakablick på reglering av undervisning och undervisningstimmar.
Styrdokument från slutet av 1970-talet reglerade det normerande antalet högskoleförlagda lärarledda undervisningstimmar och timmar inom AIL lärande. Enligt styrdokumenten hade studenterna rätt till cirka trettio
lärarledda undervisningstimmar per vecka, även om en viss del av undervisningen kunde ”förläggas som projektarbete och självstudier” (Högskolan Kristianstad, 1979). Emellertid minskade timtilldelningen från cirka 30 timmar
per vecka 1977 till cirka 20 timmar per vecka 1986. Enligt då gällande kursplaner skulle AIL omfatta cirka 32 timmar per vecka och en viss del av utbildningen kunde ”förläggas till nattetid för att ge den studerande helhetsbild av
vårdarbetet” (Högskolan Kristianstad, 1982). Skrivelserna om antalet undervisningstimmar finns kvar till 1993 års
utbildningsreform då samtliga timangivelser och krav på arbete i skift upphörde att anges (Högskolan Kristianstad,
1991; 1993a). Hur kan dessa förändringar förklaras?
För det första kan man finna svaret till dessa förändringar i framväxten av vetenskapligt fält ”omvårdnadsforskning”
sedan mitten av 1970-talet då de första avhandlingarna publicerades. Genom legitimering av omvårdnadsforskning,
som ett specifikt och avgränsat forskningsfält, sjuksköterskeutbildningens förvetenskapligande och inkludering av
utbildningen i högskoleväsendet kunde sjuksköterskeutbildningar frigöra sig från den tidigare mer strikta regleringen och detaljstyrningen av undervisningen, något som är vanligt i icke-akademiska utbildningar (Heyman,
1995). Många högskoleutbildningar präglas nämligen av höga krav på studenternas självständighet och mindre
andel lärarledd undervisning. Dessutom kännetecknas universitetslärarnas arbete av stort handlingsutrymme och
autonomi, något som går stick i stäv med reglering av undervisning och central schemaläggning. Utvecklingen mot
en ökad institutionalisering å ena sidan och stärkt autonomi å andra sidan kan ses som bidragande faktorer för minskat antal undervisningstimmar och mindre detaljerad reglering av utbildningen.
För det andra kan minskningen av antalet undervisningstimmar ses i ljuset av minskad resurstilldelning till
högskoleutbildningar. Enligt Högskoleverkets årsrapport (Högskoleverket, 2012) har ersättningen för högskoleundervisningen under de senaste 15 åren varit betydligt lägre än kostnadsutvecklingen. Enligt europeiska undersökningar ”lägger svenska studenter i genomsnitt ned 12 timmar per vecka på lärarledd undervisning, vilket är lägst
av alla 22 länder som deltog i undersökningen” (Högskoleverket, 2012, s. 79).
Det finns fog för antagandet att 2013 års garanti om minst ”nio timmar lärarledd tid i veckan” innebär att det
har funnits en successiv men markant minskning av lärarledd undervisning sedan 1970-talets slut. Kontrasten är
enligt min mening uppenbar och i ljuset av detta går det att tala om en förändring i synen på lärandet, studentsub-
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jektet och resurstilldelningen (Högskolan Kristianstad, 2012c). Det framstår vidare som sannolikt att minskningen av lärarledd undervisning påverkar pedagogiska arbetsmetoder och ökar krav på studenters självständighet.
Att så kan vara fallet visar skrivelsen från första hälften av 2000-talet där det anges att sjuksköterskeutbildningens
syn på lärande baseras på ”tilltro till studentens förmåga att ta ansvar för sin utbildning och personlig utveckling”
(Högskolan Kristianstad, 2003; 2005).
2.5. Synen på AIL

AIL är och har varit en viktig och integrerad del av sjuksköterskeutbildningen. I styrdokumenten från slutet av
1970-talet benämns AIL praktik, och dokumenten anger inga specifika mål för vad som förväntas av studenterna
under AIL. Istället fokuserar man på innehållsfrågor samt studenternas placering på olika sjukhusavdelningar
(Högskolan Kristianstad, 1977). Formuleringar såsom ”ges tillfälle att se och vårda” specifika patientgrupper, ”få
insyn i” vissa sjukdomssyndrom, problem och åtgärder, ”deltaga i vårdprocesser” samt ”få kännedom om och få
förståelse för” olika organisatoriska och vårdrelaterade processer är representativa för den tidens styrdokument
(Högskolan Kristianstad, 1979). Vetenskapliga och forskningsrelaterade diskurser har en mindre framträdande plats
i dåtidens utbildningsbeskrivningar.
Ett skifte i synen på AIL:s vetenskapliga förankring sker under 1980-talet då det var viktigt att kontextualisera
högskoleförlagd utbildning och förankra AIL-moment i vetenskapliga rön. AIL skulle hädanefter “integreras på ett
meningsfullt sätt” och ”utgöra underlag för analys, bearbetning och diskussion i den teoretiska delen av utbildningen” (Högskolan Kristianstad, 1981). Studenterna hade som uppgift att applicera vetenskapligt grundade teorier i
relevanta sjukhusmiljöer och bearbeta erfarenheter från AIL under högskoleförlagda studier.
I början av 1990-talet skulle de studerande tränas till ”analys, syntes och värdering av omvårdnadsinsatser”
(Högskolan Kristianstad, 1991). I styrdokumenten från 1996 anges det att de blivande sjuksköterskorna skall
”använda relevanta rön som dokumenterats från forskning och utvecklingsarbete” (Högskolan Kristianstad, 1996).
Betydelsen av vetenskapligt förhållningssätt under AIL får en ännu mer framträdande plats under 2000-talet.
I styrdokumenten från 2003, 2005, 2009 framgår det att utbildningen måste omfattas av ”ett vetenskapligt, ett
ämnesmässigt och ett praktiskt perspektiv” och att det finns ”en nära koppling mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier” (Högskolan Kristianstad, 2003, 2005, 2009a). Utgångspunkten är att ”för sjuksköterskeexamen
ska studenten visa kunskaper i områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för
yrkesutövningen” (Högskolan Kristianstad, 2009a).
Sammantaget finns det en lång tradition av integrering av AIL och vetenskapligt förankrad teori och det är svårt att
se dessa som två motsatta lärandeperspektiv (jfr Granum 2001). Däremot är det rimligt att tala om successivt ökat
förvetenskapligande av utbildningen.
2.6. Nya kunskapsfält

Vilka kunskapsnormer som gäller inom sjuksköterskeutbildningar varierar över tid. Dessa spörsmål är också exempel på explicita gränsdragningar om den blivande sjuksköterskans normerande kropp och dess funktion liksom
skapandet av subjektet ”sjuksköterskan”/”studenten”. De följande sidorna tar upp några i detta sammanhang viktiga
frågor.
Utbildningen börjar med antagningsförfarande och därför vill jag börja diskussionen med en analys av behörighetskraven. Medan behörighetskraven under den senare delen av analysperioden endast beskrivs i termer av grundläggande kunskapsmässiga behörigheter relateras frågan till sjukdoms- och handikappsdiskurser i slutet av 1970- och
början av 1980-talet. Enligt 1977 års behörighetskrav skulle den presumtive studenten ha avslutat grundskolan
eller motsvarande, ha fyllt arton och vara ”fri från sjukdom och handikapp som medför olämplighet för den
verksamhet utbildningen avser” (Högskolan Kristianstad 1977). Om individen uppfattades som avvikande enligt
ovannämnda regleringprinciperna/antagningskraven, fick den inte tillträde till utbildningen. Härigenom sattes
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normerande gränser för lämpliga kroppar och den sökandes duglighet granskades och bedömdes utifrån då gällande
samhällsnormer. I början av 1980-talet skulle studenten genomgå hälsokontroll, men begreppet ”handikapp” ströks
från skrivelserna (Högskolan Kristianstad 1981). Från mitten av 1980-talet relateras inte antagningskraven till
funktionsnedsättningar eller sjukdomar utan kraven relateras enbart till förkunskaper. Förändringar i synen på
antagningskraven under 1980-talet tyder på en reviderad syn på normalitet i förhållande till högskoleutbildningar,
vårdyrket, sjukhus som institution och organisation, och sjuksköterskesubjektet.
Relaterat till kunskapsproduktion och studenters socialisering är arbetsdelningen, arbetsuppgifternas innehåll och
de yrkesmässiga kunskapskraven. I utbildningsplanen från 1977 framhålls vikten av samarbete mellan vårdpersonal
och patienter (Högskolan Kristianstad 1977). Medicinsk vård skulle under denna period ledas av läkaren och
sjuksköterskan skulle ansvara för dokumentation, rapportering och observationer samt ombesörjande av läkarens
ordinationer. Medan läkaren hade huvudansvaret för diagnostisering var sjuksköterskors ansvarsområden dokumentering och implementering av de av läkaren framtagna medicinska beslut och åtgärdsplaner. Härigenom intog
sjuksköterska en mer passiv subjektposition i förhållande till läkaren och läkaren hade en mer överordnad och
styrande position.
Till skillnad från dessa hierarkiska relationer och arbetsdelningen beskrevs sjuksköterskan under 1980-talet som
ett mer aktivt, autonomt och initiativtagande subjekt. Faktum är att läkarna knappt nämns i styrdokumenten
skrivna under senare delen av 1980- samt hela 1990- och 2000-talen. Konkret innebär detta att inga regelrätta
redogörelser av arbetsdelningen mellan läkare och sjuksköterskor finns angivna från och med 1980-talets mitt.
Detta kan relateras till ökad professionalisering och utvidgning av det vårdvetenskapliga fältet som Ingrid Heyman
(1995) beskriver i studien av framväxten av omvårdnadsforskning i Sverige. Till följd av omvårdnadsforskningens
framväxt, institutionalisering av sjuksköterskeutbildningen och dess integrering i högskoleväsendet fick läkaren en
mindre framträdande plats i sjuksköterskeutbildningar. Det är också möjligt att tolka professionaliseringsprocessen
som ett skifte i hierarkiska strukturer inom sjukvården men också som ett sätt att använda vårdresurser på ett nytt
sätt. En ökad autonomi och således större ansvarsområde fordrar yrkeskunniga och självständiga individer vars
specifika yrkesmässiga kunskaper anses vara legitima (Nørholm 2007). Därtill krävs det att det inom yrkeskåren
existerar specifika normer och värderingar samt att gruppen kan kräva ett eget handlingsutrymme och oberoende,
samt att medlemmarna visar engagemang, hängivenhet och intresse. Därför är det på sin plats att diskutera vilka
kunskaper, färdigheter och normer som krävs för att uppnå dessa mål.
För det första har ansvaret som ålades på de blivande sjuksköterskorna ökat under 1980-talet. De skulle efter
1982 lära sig ”identifiera”, ”analysera”, ”tillgodose behov” hos olika målgrupper, ”observera symptom, reaktioner och
förändringar i patienters tillstånd” o s v (Högskolan Kristianstad 1981, 1986). Därutöver skulle de kunna ”utarbeta
vårdplan i samråd med patienten, anhöriga och övrig personal”. Det allt mer självständiga och initiativtagande sjuksköterskesubjektet skulle från 1999 kunna ”genomföra insamling av data rörande vårdtagares behov, göra bedömning av vårdtagares omvårdnadsstatus, genomföra analys av data och bedöma vårdtagarens omvårdnadsbehov, samt
formulera omvårdnadsdiagnoser, prioritera, föreslå och utföra åtgärder” (Högskolan Kristianstad 1999). Slutsatsen
är att synen på den blivande sjuksköterskans yrkesroll skiftar i början av 1980-talet såtillvida att vissa diagnostiska
ålägganden överlåts åt sjuksköterskan, som får ett allt större ansvar och blir ett allt mer autonomt subjekt.
För det andra lyfts sociala kompetenser och förmågor till samarbete och planering fram. Dessa kunskapsfält tillhör
enligt Granum (2001) sjuksköterskors kärnområde. De studerande skulle under utbildningens gång tränas i ”lagarbete och samverkan”, informationsöverföring och undervisningsstrategier (Högskolan Kristianstad 1981, 1986).
Likaledes skulle den blivande sjuksköterskan kunna ”planera sitt arbete, arbeta i grupp, leda arbetslag och samarbeta
med andra yrkesgrupper” samt ”samordna omvårdnaden med annan vård” (Högskolan Kristianstad 1996c). Därmed
ingår även kollektivt samarbete samt kunskapsutbyte och dokumentering i konstruktionen av sjuksköterskesubjektet (Högskolan Kristianstad 1981, 1986).
För det tredje läggs en allt större vikt på serviceinriktat uppträdande under 1990-talet. Studenterna, som började
sin utbildning i mitten av 1990-talet, skulle utveckla förmågan att ”skapa en ändamålsenlig fysisk och psykisk miljö
som ger harmoni, trygghet och välbefinnande” (Högskolan Kristianstad 1996c). Likaså skulle de ”bemöta och stödja
närstående” liksom ”visa de efterlevande hänsyn och omtanke”.
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För det fjärde skulle utbildningen, allt sedan början av 1980-talet, förbereda studenterna för ”fortsatt utbildning”
och ”forskning” (Högskolan Kristianstad 1981). Idén om livslångt lärande har haft en framträdande plats sedan mitten av 2000-talet, då målet var att integrera ”kunskaper, färdigheter och förhållningssätt” så att studenterna skaffar
sig ”en handlingsberedskap inför en föränderlig yrkesroll” (Högskolan Kristianstad 2005). I syfte att effektivisera
och förbättra vården skulle blivande sjuksköterskor lära sig att bedriva utvecklingsarbete och förbättringar i organisationer. I nuvarande utbildningar är det exempelvis viktigt att ”visa förmåga att initiera metodförbättring och
kvalitetssäkring” (Högskolan Kristianstad 2009a, 2013).
Således har det under en lång tid varit viktigt att lärandeprocesser inte avstannar efter avslutad utbildning och att
individer utvecklar sig själv och verksamheten under hela deras yrkesverksamma liv. Edwards (2002) framhåller att
livslångt lärande är en form av regleringsteknik som syftar till att frambringa disciplinerade, flexibla, företagsamma
och aktiva studenter och arbetstagare. Härigenom utsätts människor för krav på ständig förändring och utbildning
och de disciplineras till flexibilitet, rationalitet och företagsamhet. I fokus för kraven på livslångtlärande och utveckling står klienternas, arbetsgivarnas och organisationens intresse och resursrelaterade frågor (Field 2006). Därmed
har dessa mål tydliga socialiserings- och samhällsekonomiska funktioner.
I detta sammanhang bör det tilläggas att den ekonomiska diskursen fick en allt mer framträdande plats under
1980-talets andra hälft. Då ställde man ökade krav på användning av ”personella och materiella resurser […] på
bästa möjliga sätt” (Högskolan Kristianstad 1986). Som en följd av dessa och liknande tankar ingick i utbildningen
som startade 1993 två kurser i ”Omvårdnadsarbetets organisation, ekonomi och ledarskap” (Högskolan Kristianstad
1993b). Orsaken till att resurshantering fick en allt mer framskjuten plats under 1990-talet kan man finna i
Högskoleförordningens examenskriterier som innehöll krav på ”kunskaper i sjukvårdens ekonomi” och förmågan
att ”organisera och leda omvårdnadsarbetet med beaktande av ekonomiska resurser” (Högskolan Kristianstad
1993b). Men förklaringen till framväxten av dessa och likande utbildningsdiskursers kan man enligt Fields (2006)
och Biesta (2006) även finna i neoliberalismens genomslagskraft inom högre utbildning och påverkan av
ekonomiska tankemodeller på kunskapssyn och således högskolepedagogik.
För det femte har utbildningens utformning påverkats av den tekniska utvecklingen sedan 1980-talets mitt. Studenterna skulle i mitten av 1980-talet ”få inblick i datorernas utnyttjande i vården” samt ”medverka i handhavandet
av medicinsk—teknisk apparatur” (Högskolan Kristianstad 1986). I 2000-talets utbildningsplaner lyfts begreppet
”informationskompetens” fram, en kompetens som skulle utvecklas i en kurs i ”medicinsk teknik” (Högskolan Kristianstad 2005).
Som en del i anpassningen av utbildningen till den ökade etniska mångfalden i Sverige fick studenterna under
1980-talet läsa om ”[o]lika folkgruppers kulturella och religiösa bakgrund samt betydelse detta får för hälso- och
sjukdomsuppfattningen, sjukdomsbeteende och relation till vårdpersonalen” liksom ”svensk invandringspolitik och
gällande lagstiftning” (Högskolan Kristianstad 1986). Vid sidan om detta framfördes i mitten av 1990-talet vikten av
ökade kunskaper i ”tvärkulturella perspektiv” (Högskolan Kristianstad 1996b). Tvärkulturella kompetenser handlar
om att kunna kommunicera med och möta olika individer med skiftande erfarenheter, kulturyttringar, intressen
och beteendemönster (Lorentz & Bergstedt 2006, Lozic 2010). I källmaterialet är det svårt att få en uppfattning om
tvärkulturella och migrationsperspektiv präglas av kulturalistiska perspektiv på identiteter eller om undervisningen
präglas av kritiskt förhållningssätt. Det som däremot framträder tydligt är att så kallat helhetsperspektiv får en allt
mer framträdande plats i slutet av 1990-talet.
Helhetsideologin, som växer fram under 1980-talet, innebär enligt Iris Erlöv och Kerstin Petersson (1998, s 99) att
”människors hela livssituation beaktas” och för att uppnå detta krävs ett tvärvetenskapligt synsätt på omvårdnadsarbete. Detta förhållningssätt är tydligt framskrivet i kursplaner från 1999.
Kursen skall ge ökad handlingsberedskap i mötet med människor i livets alla åldrar och i olika situationer,
såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett omvårdnadsperspektiv. Kursens innehåll skall spegla omvårdnad ur
socialt, kulturellt, nationellt och internationellt perspektiv. Omvårdnad av individen skall ske utifrån ett biologiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv (Högskolan Kristianstad 1999).
Likaledes anges det i den nuvarande utbildningen att studenten skall kunna visa förmågan ”att med helhetssyn på
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människa göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna” (Högskolan Kristianstad 2009). Analysen visar också att det finns en
diskursiv utvidgning av helhetsideologin. Medan de så kallade invandrings-, interkulturella, transkulturella, sociala
och generationsmässiga perspektiven har haft en viktig plats allt sedan 1980-talets andra hälft fick genusperspektivet en betydelsebärande plats under 2000-talet (Högskolan Kristianstad 2003, 2005, 2009a).
Avslutningsvis har uppgiften att träna sig i att undervisa och handleda studenter, medarbetare och patienter samt
dokumentera olika arbetsprocesser ingått i sjuksköterskeutbildningar under hela den analyserade perioden.
2.7. Reflexivitet

I analysen av materialet utgivet innan mitten av 1980 har jag kunnat notera att brännpunkten ligger på sjuksköterskans kunskaper och färdigheter. Sedan 1980-talets mitt har subjektskonstruktionen även relaterats till studenternas förhållningssätt gentemot klienter och sjuksköterskors aktiva arbete med självutveckling, självreflektion och
självbedömning. Självutveckling och organisationsutveckling är instrumentella mål som syftar till att forma ett normativt lärandesubjekt (Billett 2008, Biesta 2011). Detta innebär inte att de tidigare utbildningarna inte utvecklade
en särskild yrkesidentitet, däremot innebär reflexivitetens uppenbara plats i nyare styrdokument en ny fas i dokumentens innehållsliga utformning och konstruktionen av sjuksköterskesubjektet.
I utbildningen formas yrkesprofessionen utifrån politiska och utbildningsmässiga regleringsprinciper som får sin
legitimitet genom kursmål och betygskriterier. Den studerandes ”förmåga till kunskapsinhämtande, kritisk analys
och självständigt omdöme” liksom systematisering av sina erfarenheter blir till exempel i 1986 års kursplaner ett
kunskapsobjekt som ska bedömas och betygssättas (Högskolan Kristianstad 1986). I linje med dessa och liknande
tankegångar ska de studerande idag ”visa självkännedom och empatisk förmåga” liksom ”visa förmåga att identifiera
sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens” (Högskolan Kristianstad 2009a, 2013).
Analysen visar att den blivande sjuksköterskan ges större aktörskap, det vill säga mer frihet och ansvar, samtidigt
som de explicita kraven på självreflektion och utveckling har till syfte att reglera deras agerande och subjektskap.
Reflektion och reflexivitet är mycket subtila pedagogiska former av reglering och skenbart mindre tvingande sätt att
utöva makt. Eftersom enskilda människor upplever sig vara fria att agera utifrån sina önskningar är reflexivt arbete
inte förtryckande i någon uppenbar mening (Edwards 2008). Istället bör maktprocessen tolkas utifrån disciplinära
metoder som har till syfte att ge ett liv åt en bestämd form av subjektskap. Lärandesubjekt/studenten och sjuksköterskesubjekt är inte konstanter, istället (om)formas de fortlöpande genom olika utbildningsdiskurser. Subjekten
formas genom självarbete och genom vetenskapliga och utbildningsmässiga, det vill säga diskursiva processer, som
definierar normalt beteende och eftersträvansvärda identitetsformer. I styrdokumenten tecknas en symbios mellan kraven på självarbete och reflexivitet å ena sidan och utbildningsmässiga, politiska och ekonomiska styrningsprocesser, vars syfte är en specifik subjektsformering, å andra sidan (Hermann 2004, Foucault 2003, Billett 2008,
Field 2006).
3. Sammanfattning

Studien behandlar förändringar i synen på sjuksköterskeutbildningar vid Högskolan Kristianstad. I analysen belyses
socialiseringsprocesser, förändringar i kunskapssynen och de sätt styrdokumenten definierat det normerande sjuksköterskesubjektet under perioden 1977-2012. Således reglerar styrdokumenten de sätt man bygger upp utbildningen, skapar lärandesubjekt, bemöter studenter, förbereder de för yrkeslivet och organiserar och finansierar
utbildningen. Just dessa frågor har en central plats i förståelsen av högskolepedagogik.
Analysen visar att sjuksköterskeutbildningarnas längd, struktur och antagningskraven har varierat under den analyserade perioden. I slutet av 1970-talet var utbildningen två och ett halvt år lång, för att sedan minska till två år
under 1980-talet. Sedan början av 1990-talet är sjuksköterskeprogrammet treårig högskoleutbildning. När sjuksköterskeutbildningen integrerades i högskoleväsendet 1977 bestod 60 procent av utbildningen av AIL. Andelen
AIL inom sjuksköterskeutbildningen minskade under 1980-talet för att nå sin lägsta nivå (38 procent) i och med
1993 års utbildnings- och högskolereform. Utbildningens längd och struktur har sedan Sveriges inträde i EU
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påverkats av internationella strömningar i allmänhet och EU-direktiv och lagar i synnerhet. Till följd av harmoniseringar av europeiska utbildningar består dagens utbildning av drygt 50 procent AIL.
Under hela den analyserade perioden har utbildnings- och kursplaner inom sjuksköterskeprogrammet blivit allt
mer omfattande och detaljerade. Den ökade dokumentstyrningen och harmoniseringen av europeiska utbildningar
underlättar kvalitetsarbetet med och jämförelsen mellan olika sjuksköterskeutbildningar. Icke desto mindre finns
det en viss otydlighet när det gäller utformningen av kursplaner. Till exempel, innan Bolognaprocessens implementering, var det inte brukligt att ange hur olika kurser skulle examineras. Bolognaprocessens implementering har
inneburit att det idag mycket tydligare angivet vilka lärandemål som examineras i kurserna.
Vidare har förvetenskapligandet av utbildningen och forskningsanknytningen fått en allt mer framträdande plats
i styrdokumenten. I linje med detta har studenterna allt sedan 1993 års utbildningsreform skrivit vetenskapligt
förankrat examensarbete. Studien visar att ”praktik” och andra former av AIL sedan 1980-talets början har innefattat integrering av forskning, vetenskapligt förankrade arbetssätt, utbildningens teoretiska och praktiska delar och
arbetslivserfarenheter. Det normerande sjuksköterskesubjektet har i ökad utsträckning fyllts med diskursiva krav
på självreflektion, självbedömning, självutveckling, livslångt lärande, självständighet, serviceinriktat beteende, analytisk förmåga och ekonomisk resursmedvetenhet liksom kunskaper om så kallat helhetsperspektiv. Däremot slutade man ange i antagningskraven att de studerande skulle vara fria ”från sjukdom och handikapp som medför
olämplighet för den verksamhet utbildningen avser” i början av 1980-talet.
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“Developing critical thinking through critical reading and writing. The basic skills”

Jane Mattisson Ekstam
Kristianstad University

Abstract – My paper discusses Washington Irving’s short story “Tom Walker and the Devil”. It argues that the story
can be taught at both university- and high-school level but in different ways and suggests different approaches. Irving’s story can enable students and pupils to develop their critical reading and writing skills while at the same time
learning to appreciate the value and importance of “good” literature. “Tom Walker and the Devil” is one of Irving’s
finest stories in terms of theme, style and language. It also has the advantage that there is no shortage of critical
sources – printed as well as electronic – on its themes, context and style. Some of these sources are identified in my
paper.
Keywords: literary theory; academic writing; trading; letter
My paper addresses ways of teaching students to think and write critically as a preparation for a productive professional life. Learning to write an essay, project report, thesis, dissertation or an article is not so much a question of
“writing up” research results as exploring how academic writing can be used to greater effect, and more specifically,
to promote individual development within the conditions set by the Academy. As teachers we are concerned with
freedom. Writing is about the practice of freedom because through it we explore and process our thoughts and values. Writing helps individuals to engage with others and to produce alternative versions of reality. It provides the
conditions for production and transformation based on the writer’s own thoughts and understanding.
I raise an important question for readers and writers of academic texts: “how do we promote critical thinking that
will result in writing that conforms to well-defined procedures for the collection and processing of data while at the
same time maintaining and demonstrating a personal motive, approach and set of ideals?” As we engage in research,
we sign up, consciously or unconsciously, to beliefs, values and attitudes of which we may or may not be aware. In
the following discussion, I emphasise the importance of developing critical understanding and a personal academic
voice, questioning assumptions and the status quo, reading between the lines when reviewing literature, strengthening interpretations, and constructing persuasive arguments that can withstand rigorous critical examination.
By focusing on one kind of writing, namely the literary essay, I shall demonstrate how a literary text, Washington
Irving’s well-known Faustian tale “The Devil and Tom Walker”, can be used to develop critical thinking and writing.
I explore how the ideas presented in the story can be discussed in an argumentative literary essay at college or
university level in such a way that they reflect critical thought about such issues as the sanctity of agreements, the
reliability of textual evidence, values in life, the relationship between money and happiness, abuse of human relationships and the integrity of human action. I briefly introduce a couple of websites that highlight different features
of the tale. Students should be asked to study and evaluate these sites, and any additional sites that they may find, in
terms of academic quality and critical evaluation. Which sites are useful and acceptable academic sources, and why?
What other sources are available, and how do these compare in academic quality and critical thinking with those
found on the Internet? These are particularly important questions for undergraduates who are only just beginning
to learn how to critique texts in a convincing way and to present their critique in a manner that is acceptable to the
Academy.
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While my primary focus is on university students, I shall demonstrate in the latter part of my paper that Irving’s tale
can also be adapted for use at high school. My comments are based on a project conducted in 2005 at an American
middle school. The results of this project, highlighted in the article “Trading Spaces with Tom Walker: Moving the
Devil out of Fourth Hour”, are briefly summarised and discussed.
1. “The Devil and Tom Walker”. A short introduction

Irving’s short story was published in 1824 as part of Washington Irving’s collection of short stories Tales of a Traveller. Set in eighteenth-century New England, it is narrated by Gentleman Geoffrey Crayon, a fictional character.
Though the story has been widely read and enjoyed since its first appearance, Tales of a Traveller was generally poorly
received by critics, who described it as “unoriginal”. It should be remembered that the short story was a relatively
new form of fiction at the time, and many of its conventions were still being defined by such writers as Edgar Allan
Poe and Nathaniel Hawthorne.
The theme of “The Devil and Tom Walker”, i.e. the dangers of selling one’s soul to the devil, owes much to Goethe’s
novel Faust. Irving adds to this theme the moral ideals common to New England in the early nineteenth century.
In an area settled by Quakers and Puritans, religious piety was of utmost importance to citizens; the lesson of Tom
Walker’s ruin illustrated the sorrow that would befall greedy and unscrupulous sinners.
1.1 “The Devil and Tom Walker” at University

At university level, “The Devil and Tom Walker” can be used as a practice text for applying literary theory. Three theories are particularly suitable: New Criticism, Historical Criticism and Psychological Criticism. Each of these three,
or perhaps a combination of two of them, can enable the writer to explore his or her argument in detail and select
relevant and convincing evidence from the text to support this. The following discussion focuses on paragraphs one
and two of the story. These paragraphs have been chosen as they are crucial in setting the scene of the story and
establishing the mood, key ideas and conclusions. They are also sufficient to demonstrate my key claims.
In terms of New Criticism, which focuses on linguistic and stylistic features in the text and the presence of opposites
and contrasts as a means of creating meaning, there are a number of interesting features to note. All page references refer to the electronic version of Irving’s story at http://classiclit.about.com/od/devilandtomwalker/a/
aa_deviltomwalker.htm. In paragraph one, for example, the mystery and danger of the setting are established in such
phrases as “thickly wooded” in line 2, trees of “immense size” in l.4, and “ill gotten” treasure in line 11. That this has
been a place of misery for a very long time is reinforced by the repetition of “old stories” in lines 5 and 9. The addition of “it is well known” in line 10 establishes that the story is based on common knowledge and should thus be
familiar to the reader. That the story is “well-known” lends validity; as in all well-structured stories, this important
idea is repeated in the conclusion, where the narrator notes that “the story has resolved itself into a proverb”.
The second paragraph focuses on human contributions to the misery of the place. “Tall sinners” in line 14, the repetition of “miserly” in line 15, “emblems of sterility” in line 20 and the metaphor “den of discord” (enhanced by alliteration) in line 30 demonstrate that the evil of the natural setting is more than matched by the human presence both
in and around the wood.
A useful feature of New Criticism is its focus on opposites and contrasts, which together enable the reader to identify the theme of the story. Students may notice, for example, such pairs as past/present; fact/fiction; piety/greed;
good/evil and nature/man. Each one of these pairs or contrasts could be the subject of an essay or review.
By paying careful attention to the language, the New Critic can identify important themes such as the sanctity of
agreements, the reliability of textual evidence, values in life, the relationship between money and happiness, abuse
of human relationships and the integrity of human action. By studying Tom’s relationship with his wife, for example, the New Critic can demonstrate how it is based on mutual abuse, a determination to “use” the other and a desire
to attain as many advantages as possible at the expense of the other, as exemplified in the following two examples:
“so miserly that they even conspired to cheat each other”, l. 4; and “Whatever the woman could lay hands on she hid
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away: a hen could not cackle but she was on the alert to secure the new-laid egg. Her husband was continually prying about to detect her secret hoards, and many and fierce were the conflicts that took place about what ought to
have been common property”, ll. 5-8.
In terms of historical criticism, students could investigate the date 1727 in line 13. How prevalent were earthquakes
in New England at the time? How did they affect the population and how were they recorded? By providing a date,
the narrator reinforces the earlier discussed idea posited in paragraph one, namely that what he is about to relate
has a history, is an old story and is thus authentic. As numerous articles confirm, the most serious earthquake in the
region took place on 10 November 1727 (see, for example, Sidney Perley, “Historic Storms of New England” and
William D. Andrews, “The Literature of the 1727 New England Earthquake”). Students should study these articles
and consider how their knowledge of the event and its consequences influence, negatively as well as positively, their
understanding of Irving’s story and also their willingness to accept its message. Another fruitful line of approach is
to consider the role of religion in the lives of eighteenth-century New Englanders. Many had emigrated to escape
persecution, for example. Given that Tom Walker becomes a fanatical reader of the Bible and churchgoer, it would
be useful to explore the role of the Bible and the Church in eighteenth-century New England in order to establish
to what extent Walker’s conduct is unusual and how such conduct might have been viewed by settlers at the time.
In terms of psychological criticism, students could study the behaviour of the protagonist and/or those around him,
and even the thoughts and ideas of the author himself. Students could first study the main concepts related to psychological theory. Each is explained in Steven Lynn’s excellent Texts and Contexts. Writing about Literature with Critical Theory (2010). The main concepts include Isolation (understanding something that should be upsetting but
failing to react to it); Intellectualisation (analysing and rationalising rather than feeling and reacting); Repression
(selectively forgetting about whatever is troubling); Projection (denying thoughts and feelings by attributing them
to someone else); Denial (falsifying reality); Reversal (asserting the opposite of the truth; and Displacement (shifting an emotion from its real target to another one). To what extent do any of these psychological concepts apply to
Tom Walker, his wife or the devil? How do they help the reader to understand how the character reacts and with
what consequences?
Once students have identified the idea that they wish to pursue, selected the most suitable theory, and identified
pertinent examples in the text, they should make sure that they have understood all the vocabulary before beginning
to plan their essay. Following are some of the potentially problematical words that appear in the text: terminate,
morass, facility, prevalent, forlorn, termagant, celibacy, quagmire, precarious, impregnable, squaw, incantation,
repose, delve, garb, swarthy, daunt, propitiate, surmise, trifle, freebooter, avarice, hew and prowess. Students may
find it useful to consult such sites as “The Devil and Tom Walker. Vocabulary 50 words”, which provide sentences in
which the words are used.
University students studying literary theory should already be familiar with the structure of academic texts. It
should thus be sufficient to remind them of the key sections of an essay as well as how to edit their text. A short
hand-out should suffice. An example, devised by myself, is to be found after the list of references: “The requirements
of an academic text in English”.
Before embarking on their own essay, students may also find it useful to study a well-structured and elegantly written article about “Tom Walker and the Devil”. One such article is Charles G. Zug’s “The Construction of ‘The Devil
and Tom Walker’. A Study of Irving’s Later Use of Folklore’”. Students can be asked to identify the argument, theoretical stance, contextual background, overall structure, coherence, language, style and tone and the general effectiveness of the article. They should also check the extent to which the first and last paragraphs tally: is what is promised
in the introduction delivered in the main body of the article and summarised in the conclusion?
1.2.“The Devil and Tom Walker” at High School

In this section I base my comments on White and Haberling’s investigation in America, reported in the article ‘Trading Spaces with Tom Walker: Moving the Devil out of Fourth Hour’ from 2005. It is important to know that “fourth
hour” is a Biblical reference, referring to Matthew 14.25, where Jesus walks over the Sea of Galilee and his disciples
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are frightened at his sudden appearance. At the time, Jews divided the night into four watches, the last of which was
between 3 and 6 a.m., just before it became light. The metaphor suggests that the pupils move out of darkness and
fear (of a text) to light – to a point where they not only understand the text but can also relate to its key ideas and
characters.
As Haberling and White demonstrate, Irving’s text is difficult for high-school pupils in three primary areas: the context, concepts and vocabulary. White and Haberling experimented with pre-reading preparation in order to help the
pupils understand what is meant by “trading” and how crucial this concept is to understanding Irving’s short story.
The pupils were asked to play a “trading spaces” game in which they must rank sixteen priorities in their own lives:
new stereo system; vacation; friends; car or truck of choice; new house; job I enjoy; high school diploma; family;
money; sense of humour; popularity or fame; good looks; talent (musical, athletic, artistic, etc.); happiness; independence and others (see p. 12 of Haberling and White’s article). The objective of the trading spaces game is to dispose
of one’s lowest ranked options. This is achieved in three rounds, in three different groups.
After the first round, Haberling and White remark:
we were amazed at the level of energy and the degree of seriousness which the students brought to the task,
perhaps because of the competitive nature of the game. Like Tom Walker, they desired to accumulate as much
as they could -they wanted more than any other classmate. Even though they didn’t yet know it, they had
already made a connection with their soon-to-be neighbor, Tom Walker. (P. 13)
In addition to playing the game, the pupils were asked to answer the following questions in a short piece of writing
for homework: What types of trades did you make today which you would not make in real life? Why did you make those
trades today? What types of trades did you make today that you would definitely make in real life? What might those trades
tell you about your priorities? This exercise in critical thinking enabled the pupils to “see new things about one another
. . . to see past some external differences to notice more significant areas of similarity and difference in terms of priorities” (p. 13) , and gave the teachers/researchers a “helpful window into the lives of many of our students” (p. 13).
After the final trade game and a group discussion of the story, the pupils were given two writing tasks: to imagine
that they are Tom Walker and to write a letter to the inhabitants of Boston. The instructions are reproduced below:
We’re going to do some writing in our journals. Here’s the focus of ourwriting. Just before killing Tom, the
devil grants Tom one last request. Tom’s request is that he be allowed to write a letter to the people of the town.
Take the next few minutes to write a letter from Tom to the people of Boston. The letter will be published in
Boston’s newspaper. What do you think Tom would most want to say to the people of Boston about himself,
his experiences, about them and their lives? What advice might he give? What parting words might he share?
(We’ll be trading these letters with partners in just a few minutes. (p. 16)
Having completed the above task, the pupils were asked to respond to the above literary letter. The instructions
were as follows:
Trade with a partner. Read the letter. First, write your name in your partner’s journal. Now write a rebuttal
from the devil, also to be published in the newspaper. How would the devil respond? What would he want to
say to the people of Boston in response to Tom’s letter? (Alternative: Write a letter from Tom’s wife responding
to Tom’s letter). (P. 16)
Haberling and White conclude that by playing the trade game, answering the questions for homework and completing the above two literary letters, the pupils were better able to relate Irving’s story to their own lives. They also
developed their powers to both think critically about the main ideas in the story and to process these in their own
writing.
2. Concluding Remarks

Irving’s short story is both complex and deep. It is suitable for both university students and high-school pupils
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though in very different ways. For university students, “Tom Walker and the Devil” provides excellent opportunities
for applying literary theory, discussing the structure of a short story and article, learning new vocabulary and practising writing about literary texts. For high-school pupils, Irving’s short story provides practice in approaching literary texts from a playful and instructive perspective and identifying with fictional characters. It also allows pupils to
appreciate that even when a story appears to be impregnable and perhaps even irrelevant, all fiction can be understood at different levels and is above all about what makes us human-beings. Irving’s short story has not only withstood the test of time, it also offers valuable opportunities for both university students and high-school pupils to
practise critical thinking and explore and process their thoughts in writing.
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Appendix

The requirements of an academic text in English
The primary requirement of an academic text is that it communicates a message clearly, unambiguously and elegantly. If a text fails to communicate it is always the fault of the writer and not the reader! See below for guidelines.
Guidelines for writing an academic text in English
STRUCTURE AND CONTENT
Divide your work up into an introduction, main body, and conclusion, containing the following information:
Introduction
Statement of the aim/argument/hypothesis and supporting claims/arguments
Main Body
Description of method and materials. This needs to be sufficiently detailed to allow replication of the research. It
should be clear why the particular method and materials have been chosen and how they are relevant to the aim/
hypothesis/argument.
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Results. These need to be stated clearly, arranged logically, and related to the aim of the study/analysis.
Analysis. The results should be analysed in relation to the theories discussed at the beginning, and the implications
and consequences of the results shall be clearly stated.
Conclusions and recommendations. These arise logically out of your results. It should be made clear what the original contribution of your text is to the field.
LANGUAGE AND STYLE
In terms of language correctness, make use of the Word grammar and spelling checks. Pay attention to underlined
words/phrases that indicate incorrect punctuation and/or spacing.
Decide if you are going to use British or American English. Set Word to your chosen language.
Certain grammatical errors are not admissible. These include concord errors, i.e. agreement of subject and verb,
tense mistakes and confusion between adjectives and adverbs.
Make good use of topic sentences to identify the subject of each paragraph (remember, one idea only per paragraph).
Use linking words to enhance the coherence of your text. For examples of useful linking words, see
https://www.dlsweb.rmit.edu.au/lsu/content/4_WritingSkills/writing_tuts/linking_LL/linking3.html
Check that your style is consistent. It should be formal but not pompous. It should also be elegant! Avoid the use of
such ambiguous words as “nice”, “good”, “bad” etc.
Avoid the use of contractions: write “cannot” rather than “can’t”. Contractions are not acceptable in academic texts.
Avoid personal pronouns wherever possible: repeated use of “I” or “we” makes your text pompous.
Avoid over-using the passive form as this may create ambiguity, i.e. the reader does not know who has performed
the action.
Avoid starting sentences and paragraphs in the same way and/or using the same words.
Check for favourite expressions that you use repeatedly. Use a thesaurus such as Roget’s Thesaurus to help you find
suitable synonyms (see https://education.yahoo.com/reference/thesaurus/).
EDITING
Always leave plenty of time for editing your text: it makes the difference between an acceptable and an excellent
text! Leave several days between finishing writing your text and editing it.
Check the points identified above.
Reduce the number of words for each revision. Removing words and phrases usually results in a more coherent,
effective and elegant text!
Ask a critical friend to help you edit your text. Below are some guidelines that he/she can use:
Content and organisation:
What are the most effective features of the paper?
Are the evidence, interpretation, conclusion and illustrations effective?
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How well adjusted is the text to the reader’s knowledge and understanding?
Do the different sections, e.g. background and theory section under- or over-estimate the reader’s knowledge?
Is the title relevant and informative?
Where and how does the writer provide essential contextual information?
How aware is the writer of previous studies in the area and how effectively does he/she illustrate and use this knowledge?
Is the aim stated clearly and in sufficient detail?
Are the materials and methods described in sufficient detail and sufficiently clearly? Is there any information that is
missing and that would make it difficult to replicate the study?
Is the material representative of a wider population or corpus?
Is the writer’s study clearly linked to previous studies?
Are the results sufficiently well supported by evidence?
Is there a clear distinction between interpretation of the data and speculation?
Have all aspects specified in the aim been covered?
Language and style:
Mark sentences and phrases that you find particularly effective; also mark those that are vague or ambiguous.
Mark repetitions.
Mark ineffective or missing links between both paragraphs and sections.
Mark where the author has indicated how he/she wishes the text to be read. Are these indications clear or does the
reader need additional signposts?
Mark passages that are too informal.
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Flipped Classroom Model and Its Implementation in a Computer Programming Course

Eric Zhi Chen
Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad

Abstract – The flipped classroom approach provides implementation of a student-centered learning environment.
By changing the traditional classroom lectures and homework elements of a course, it facilitates active learning and
higher-order understanding. This paper presents initial experiments on a flipped classroom approach and its application in a programming course. The course results and evaluation show that this approach is rewarding, and why
it deserves further investigation.
Keyword: flipped classroom, active learning, constructive alignment, computer science
1. Introduction

In computer science and computer engineering programs, introductory programming courses are fundamental.
Programming courses are thought to be among the most difficult courses, and we have experienced challenges with
poor programming skills among our students. In April, we started a new course “DT130A Programming in C” for
the computer engineering program. We wanted to explore some new learning models for the course, and chose the
flipped classroom approach (the Flipped Learning Network).
The flipped classroom model is a relatively new approach to teaching and learning. It has become very popular in
all grades of education. This paper presents our initial results on the partial implementation of the flipped classroom model. The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, active learning, Cone of Experience, as well
as the flipped classroom approach are discussed. In Section 3, the problems with programming courses are presented, including various difficulties and challenges. In Section 4, the course design and implementation based on
the constructive alignment and flipped classroom approach are presented. The results show that the flipped classroom approach is well accepted among the students and the course failure rate is lower than traditional programming courses. In Section 5, conclusions and discussion.
2. Active Learning and Flipped Classroom Approach
2.1 Active Learning

Active Learning is anything the students learn, apart from passively listening to an instructor’s lecture. Active learning is a process in which students engage in their learning activities, such as reading, writing, discussions, or problem solving. Different learning activities lead to different learning effects. An old Chinese proverb, originally from
Confucius’s saying, is often used in the discussion on learning activities and their corresponding effects.
“I hear and I forget;
I read and I remember;
I do and I understand”.

86

FLIPPED CLASSROOM MODEL AND ITS IMPLEMENTATION IN A COMPUTER PROGRAMMING COURSE • 87

With active learning, students become more engaged in their learning process, and it results in deeper learning via
high-order learning activities. Based on a large-scale comparison of science teaching methods, Freeman et al. (2014)
showed that active learning increases student performances in science, engineering and mathematics.
2.2 Learning Activities and Cone of Experience

In his book on audio-visual methods in teaching, Edgar Dale introduced the Cone of Experience. He says that learners retain more knowledge by what they “do” as opposed to what is “heard”, “read” or “observed” (Dale 1946). The
Cone of Experience is a visual model for various types of mediated learning experiences. The Cone of Experience
has been modified since then, and has been adopted by many instructors and researchers to design instructions and
research on instruction methods. Figure 1 shows the Cone of Experience adapted from Edgar Dale (Study Guides
and Strategies). It is said that people remember:
•
•
•
•
•
•

10% of what they read
20% of what they hear
30% of what they see
50% of what they see and hear
70% of what they write and say
90% of what they say as they do

It should be noted that the Cone of Experience is essentially a visual metaphor around learning activities. The learning activities can be placed in broad categories, and should not be used to advocate the selection of certain media
and methods over others. The numbers given in the Cone of Experience should not be looked on as definite or with
scientific verification. It only says that more active learning activities lead to higher order understanding, and thus
people remember more.

Figure 1 - Cone of Experience, adapted from Edgar Dale.
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2.3 Flipped Classroom Approach

The term flipped classroom has been widely used to describe a new pedagogical model, in which the traditional lecture and homework elements of a course are flipped. In this approach, the students view the short video lectures at
home before the class session, while during the class time, the students apply the knowledge by doing the exercises,
projects or participating in discussions. This approach frees up class time that can be used for other activities e.g.
practical work. Students learn by doing, which promotes active learning, and engagement in learning. It facilitates
student-centered teaching and learning, and students get instant help during class time. There is a formal definition
for the flipped classroom approach. It is called flipped learning by the Flipped Learning Network:
Flipped Learning is defined as “a pedagogical approach in which direct instruction moves from the group
learning space to the individual learning space, and the resulting group space is transformed into a dynamic,
interactive learning environment where the educator guides students as they apply concepts and engage creatively in the subject matter.” (FLN, 2014). By moving from a flipped class to actively engaging in Flipped
Learning, teachers are able to implement new or various methodologies into their classrooms. It frees up class
time, allowing for more individual and small group instruction.
The Flipped Learning Network also defined 4 pillars of FLIP and 11 indicators for educators to use as a self-assessment or guide in the implementation.

Figure 2 - Four pillars of FLIP by the Flipped Learning Network.
• Flexible Environment: Flipped learning implements flexible environments via a variety of learning
•
•
•
•

modes. 3 indicators on flexible environment are:
1) I establish spaces and time frames that permit students to interact and reflect on their learning as
needed.
2) I continually observe and monitor students to make adjustments as appropriate.
3) I provide students with different ways to learn content and demonstrate mastery.
Learning culture: Flipped learning shifts instructions from a teacher-centered to learning-centered

approach and allows the students to be actively involved in the knowledge construction via meaningful
activities. There are 2 indicators in the learning culture:
• 4) I give students opportunities to engage in meaningful activities without the teacher being central.
• 5) I scaffold these activities and make them accessible to all students through differentiation and
feedback.
• Intentional content: Educators use Intentional Content to maximize classroom time in order to adopt

methods of student-centered, active learning strategies. There are 3 indicators about intentional content:
• 6) I prioritize concepts used in direct instruction for learners to access on their own.
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• 7) I create and/or curate relevant content (typically videos) for my students.
• 8) I differentiate to make content accessible and relevant to all students.
• Professional educator: The role of an educator is even more important, and often more demanding in

the flipped learning approach. A professional educator should enable flipped learning to occur. There are
3 indicators about this:
• 9) I make myself available to all students for individual, small group, and class feedback in real time as
needed.
• 10) I conduct ongoing formative assessments during class time through observation and by recording
data to inform future instruction.
• 11) I collaborate and reflect with other educators and take responsibility for transforming my practice.
The Flipped Learning Network (FLN) and Sophia Learning conducted a joint survey, “Growth in Flipped Learning:
Transitioning the focus from teachers to students for educational success,”, in February 2014. The term “Flipped
Learning” was recognized by 96% of teachers, an increase from 74% two years prior when a similar study was conducted. The number of teachers who indicated they had flipped a lesson during the school year increased from 48%
in 2012 to 78% in 2014. Of the teachers who do flip, 96% say they would recommend it to a colleague.
2.4 Flipped Classroom in Higher Education

More and more instructors in higher education have started incorporating elements of the flipped learning model
into their classes. Some well-known universities like Harvard University, Stanford Medical School, Michigan State
University, University of British Columbia, University of Southern California, Georgia Institute of Technology have
implemented the flipped classroom approach in some courses (the Flipped Learning Network, Kim et al. 2014,
Bishop & Verleger 2013). Flipped Learning Network is a professional learning community for educators. In January
2012, there were about 2500 members. Now there are 21,344 members and 131 groups. Flip Research on Higher
Education group has 92 members, while College-Level Flippers group has 180 members (read on 2014.07.31). A
recent online survey conducted by Flipped Learning Network and Sophia Learning showed that 80% of flippers
were taught in secondary schools and 27% were in higher education (some of them were both in higher education
and secondary schools).
Based on 22 articles on flipped learning in a higher education setting, a set of motivating factors for flipped learning
were found (the Flipped Learning Network):
Table 1 - Motivating factors for flipped learning
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3. Problems with Programming Courses
3.1 Introductory Programming Courses

Introductory programming courses are part of Computer Science and Computer Engineering curricula. Programs
generally offer several programming courses consisting of fundamentals of programming, object-oriented programming (usually Java). The introductory programming courses are difficult for the new students. Some common
challenges for instructors and problems with the students include:
•
•
•
•
•

Wide variation in the students’ background and knowledge
Most students find programming to be a difficult task
Most students do not have knowledge on problem-solving and logic thinking
It is difficult to balance between time for teaching the language syntax and for problem-solving
Many abstract terms in programming (e.g. variables, memory address etc.) do not have equivalents in
real-life
• If the program contains even one single syntactical error, it will not run
• Many students do not have enough motivation to learn programming, as the programming profession is
considered boring
• Students are not engaged and they take the surface approach of learning.
3.2 Common Problems and Interventions

Programming is a very useful skill and it is fundamental in a computer science and engineering education. Many
students say it is difficult to develop computer programs even after they have completed several programmingrelated courses. When encountering problems and difficulties, the students may lose the motivation and enthusiasm
for programming. If students are not motivated, they will not learn (actively), and subsequently they will not succeed. Therefore the dropout and failure rate is high in the introductory programming courses.
In a traditional teaching setting, the students are assigned to read textbooks, come to the lectures to listen to the
instructors, and work on homework after the lectures. This is a typical teacher-centered approach of teaching and
learning, which leads to the passive learning style, and students are not well engaged in their learning. It is common
to have a failure rate of about 50% for a programming course.

FLIPPED CLASSROOM MODEL AND ITS IMPLEMENTATION IN A COMPUTER PROGRAMMING COURSE • 91

As it was shown that active learning increases the learning performance (Freeman et al. 2014, Stone 2012), and as
the flipped classroom implements an active learning environment, we decided to introduce the flipped classroom
approach in the DT130A Programming in C course, in order to face the challenge and to improve the learning outcomes.
4. Experiment with Flipped Classroom Approach
4.1 About the Course and Students

“DT103A Programming in C” is a campus course in the computer engineering program. It is placed in the last study
period in the first year of the program. Although the course does not need any prerequisites, the students have
had the courses “Fundamental Programming 7.5hp” and “Object-Oriented Programming 7.5hp”. There were about
20 active students from Sweden and other countries taking this course. At the start of the course, a programming
knowledge test was taken to learn about their fundamental knowledge in programming. The test results were used
to design the course delivery. Figure 3 shows the results of the test. The individual question reports can be used to
assess problems among the students and avoid un-necessary repetition.

Figure 3 - Programming Knowledge Test Report.
4.2 Course Design

Since 2014.01.01, all campus courses at Kristianstad University (HKr) can be hosted on the learning platform “It’s
Learning”. With this platform, many useful functions like discussion forum, online test, chat, messaging, etc., can
be used to improve the social, teaching and cognitive presence. The constructive alignment is used to design the
course (Biggs 2007). Formative assessments are implemented to provide instant feedback and guidance for improving the learning outcomes (Elmgren & Henriksson 2013). The flipped classroom approach is applied to implement
the active learning and student-centered teaching/learning environment.
The course is divided into 8 units. For each unit, we provide a document that states the intended learning outcomes
for the unit, aligned activities, and guiding review questions. Since the flipped classroom approach is used: short
video clips together with the listed textbook pages are provided for the students to learn outside of the classroom,
at their own pace, time and place. In this way, the passive learning activities are placed outside the class. Within the
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classroom: lecture and tutorial, practice and exercise, pre-lab and laboratory are provided to discuss difficult concepts, and allow students to learn by doing. In this way, more time for interaction and discussion are achieved. Each
unit has an online test as the formative assessment. Based on Cone of Experience and constructive alignment, following activities are implemented in the course:
• Lecture and tutorials– Various programming concepts and techniques will be introduced, explained,

and demonstrated with examples. Since it is shown that it is difficult to keep a high concentration level
after about 20 minutes, it is a good idea to combine lectures with other activities.
• Reading and self-study— Students should read materials from the textbook and watch videos outside

the class, before the exercises and laboratory work.
• Practices/exercises—Practices/exercises are designed to enable students to practice more on the theory
covered in the lecture. Group discussion and team work will be implemented to enable active learning.
• Pre-labs— Designed for the students to go over related concepts from the lecture, discuss and

understand the tasks to be solved in the lab, as well as design test cases.
• Laboratory work—laboratory work are more challenging tasks compared with practice/exercise. They

follow the pre-lab activities. They are designed to enable the students to put theory into practice and
become proficient in C programming language. The laboratory work consists of programming tasks.
The students need to analyze the requirements, develop algorithms to solve the problems, and implement
them in computer language C, by applying (and combining) various techniques learnt from lectures and
exercises. The students need to write a report to explain their ideas/algorithms using suitable
presentation methods (flowchart or pseudo-code), as well as observe the program output for the designed
test cases in pre-lab to test if the solution is correct. Oral presentation is required, and instant oral
feedback/comments will be given to students on their work.
• Quizzes—the quizzes assess the students’ achievements at various stages during the course. It provides
formative assessment on their learning progress.

4.3 Example Module and Implementation

We take the first module in the course DT130A as an example. It is important for the students to know the expected
learning outcomes for the module, and what activities are planned for this part of the course. A document containing intended learning outcomes and planning is available. It serves as the guidance in their learning. The intended
learning outcomes for this module is as follows:
At the end of this course module, the students should be able to
• Identify the structure of a C program.

• Explain the variables, choose the right data type and explain the operations of the operators.
• Explain identifiers in C and analyze if a name is a valid identifier.

The course module is implemented according to the flipped classroom approach. Short video clips with up to 15
minutes have been produced. iSpring Free is used for producing video clips based on PPT slides; Camtasia for more
advanced video clips (with quiz questions), and Screencast-o-matic for producing video clips to show practical operations. The students are informed that they are supposed to spend about 6 hours for preparation and other off class
activities in their learning process. An online quiz is designed to assess their learning outcomes. For quiz questions,
some necessary feedback is provided (for each question, suggestions on which pages in the textbooks to read are
provided.) In the exercise session, we start with the quiz questions, check the results, and discuss the confusions and
problems.
For each laboratory work, there is a pre-lab session, and we implement group discussions on the main task in the
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laboratory. After the discussion, the students should design and implement their own methods and solutions. When
they complete, each one should do an oral presentation for the instructor. During the presentation, the instructor
will give instant oral feedback on the designs and solutions. The students can then use the feedback to write the
laboratory report and submit it for grading.
Figure 4 shows the design/implementation for Module 1 Basic C and Lab 1.

Figure 4 - Module 1 Basic C and Lab 1.
4.4 Examination and Evaluation

Examination and evaluation can be formative or summative. It is common to have only one final written examination in an engineering course. The problem with such a summative examination is that students are not active
at the beginning of the course, and feel stressed at the end of the course. So in this course, we have provided 6
online quizzes to serve as formative assessments. The quiz questions include feedback on which pages or sections
the students can read to improving their understanding. The results are mainly used as feedback. This formative
assessment follows the concept of the flipped classroom approach, and allows us to continually observe and monitor students to make adjustments as appropriate.
At HKr, it is mandatory to have a final course evaluation when the course is completed, i.e. it is summative. The
problem with such a summative evaluation is that students are not engaged in completing the evaluation, since the
result will not directly affect their own study. So in this course, a mid-way (3-week) simple course evaluation is
introduced to collect feedback from the students. In this way, we integrate the formative assessments and evaluation
into the learning process to make students active and engaged in the learning process. Figure 5 shows the result of
one question in the evaluation.
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Figure 5 - Mid-way course evaluation.
4.5 Course Results

It is common to have about 50-60% passing rate in programming courses. There were 20 students taking the examination in this course, and 30% of them failed. The examination results were as follows:
Table 2 - Examination results.

Among those who failed, 2 students were not very active during the course, and 2 students were very close to passing
the course. It should also be noted that all students who actively followed the course have successfully completed
the course after taking the re-examination.
4.6 Final Course Evaluation

The final course evaluation was taken under the schedule and management of the HKr course evaluation group.
Since we were moving from campus Hässleholm to Kristianstad at the end of the course, the final course evaluation
was not implemented, due to administrative reasons.
5. Conclusion and Discussion
5.1 Conclusion

Introductory programming courses are difficult for novice programmers and we have experienced that quite a lot of
students could not program well even though they have taken several programming courses. To face the challenge
and solve the problem, we introduced the flipped classroom approach in the course “DT130A Programming in C”.
The implementation was based on constructive alignment and Cone of Experience. The flipped learning approach
is used to promote the active learning in a student-centered learning environment. The course evaluation showed
that 71% of the students liked the flipped classroom approach. The course examination results showed that 70% of
students passed the course at the first examination, meaning, the passing rate is higher than traditional programming courses. After 2 re-examinations, all active students have succeeded in the course.
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Our results also confirm that the flipped classroom approach increases active learning and student engagement, as
well as the learning outcomes (Stone 2012, Freeman et al. 2014).
5.2 Some Feedback from the Students
In the mid-way course evaluation, we asked the students about what was good with flipped classroom teaching
approach and gave some examples. Some feedbacks are listed below:
• I can’t say exactly what is better with this method. But I feel like I am learning more.
• Get a good perspective on your own and then make exercises with the class together. I think this is
actually better because you learn faster.
• The demand on that you have to do some homework before you attend the lecture have been a good
help, it means that you are forced to do your homework. I feel that the focus on doing more practical
exercises in the lectures have been very educational.
• It will help us to study more by our own
• I like to learn things with exercises right after. I have a very bad short memory. I want to say that I forgot
fast what is been told in the class room after some minutes and it would be good to have exercises
together with each lesson.
• Approach ensures adequate preparation before classes. The problem is how many student can
understand a topic independently. Students are also ashamed of being the one who doesn’t understand a
simply topic. So everybody plays the smart guy.
• Att man får testa själv och har någon att fråga om man inte förstår.
• You need to think for yourselves which is vital for learning to program. If you just sit and listen to a
lecture, you won’t learn very much.
• examples, trying and learning
• During the exercise sessions I learn a lot more because of the combination of the quiz and exercise, even
if you don’t have time to complete the exercise, you learn more because of the quiz and the walkthrough
of the quiz.
• testen som vi gör hemma och sen går igenom, att vi alltid får prata med klass kamraterna om man inte
förstår så man kan diskutera tillsammans.
5.3 Discussion

As “It’s Learning” is used as a course platform for the campus courses, it is relatively easy to distribute the course
materials in various media forms, and provide good communication and interaction between and among students
as well as instructors. The online assessments can also easily be implemented . Therefore, the flipped classroom
approach is a natural alternative for the instructors using a learning platform like “It’s Learning”.
We faced several problems during the implementations. The campus course is given in a short period of at most
10 weeks (including examination). To fully implement a flipped classroom approach, a longer period is preferred.
Another problem is the learning technique. Some students are passive and need to be commanded by their instructors. For those students, introduction to the learning technique and promotion to active learning are desired.
Due to the limited time, it is not possible to completely implement the flipped classroom model in the course. But we
have succeeded in reducing the number of traditional lectures and increasing the time for student-centered activities. The course evaluation gave us positive feedback, and the course examination results were good. The implementation of flipped classroom model is a process that requires time and other resources. With the gained experience,
more time and resources, we can further develop and improve the teaching and learning based on the flipped learning model.
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Many other instructors have also marked that traditional lectures are too passive and few students attend the lectures. They have also started to have more activities integrated into the lectures. If the flipped classroom model is
introduced, active learning and better results could be achieved. We expect that the flipped classroom approach will
be implemented in more courses in our department in the future.
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