
spöken, mantran och myter
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blekinge tekniska högskola

Bertil rolf

Kritisk förmåga – ett spöke i kvalitetsprocessen?

presentation av paper

inte ha skett. Jag har läst några dussin kvalitetsgransk-
ningar från Högskoleverket under de senaste tre åren. 
Ingen av dem undersöker om respektive utbildningspro-
gram ger kurser eller examinerar i kritisk förmåga. In-
stitutioners kompetens att forska eller undervisa i kritisk 
förmåga undersöks inte heller.

Här ska jag diskutera undervisningssidan. Jag ska re-
dovisa forskningproblem och forskningsresultat från in-
ternationell forskning om kritisk förmåga. Vid Blekinge 
tekniska högskola har vi sedan 1999 utvecklat metoder 
och Athena programvara för undervisning i bl.a. kritisk 
förmåga. Tanken har varit att ersätta det gamla elituniver-
sitetets selektion med IT för explicit utbildning. Jag redo-
visar slutsatser som verkar särskilt tillämpliga för svensk 
högskola med inriktning på professionsutbildning. 

Trots att kritisk förmåga är central i internationell, hö-
gre utbildning, saknar delar av utbildningspraxis en stark 
forskningsbas. Bristen på forskning gör att det är svårt 
att tydligt uppfylla den svenska högskolelagens krav på 
kritisk förmåga. Fokuserade insatser för kritisk förmåga 
saknas inom svensk högskola. IT erbjuder ingen enkel 
genväg. På kort sikt är det inte möjligt att säkerställa 
högskolelagens äldre krav eller Högskoleverkets nya krav 
på utbildningskvalitet. Om högskolan ska ta lagen och 
Högskoleverkets nya signaler på allvar behövs större kraft, 
tydligare fokus och långsiktig uthållighet i utformandet 
av standard och processer för kritisk förmåga. <

Man skulle tro att högskolans mest grundläggande krav 
på kvalitet är högskolelagen. Där krävs att högskolan ska 
utveckla studenternas kritiska förmåga. (”Utbildning på 
grundnivå skall utveckla studenternas förmåga att göra 
självständiga och kritiska bedömningar…”, högskolelagen 
§8). Kraven understryks i Högskoleverkets nya kvalitets-
säkringssystem för granskning och utvärdering av högre 
utbildning. Där föreskrivs för kandidatexamen ”förmåga 
att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant infor-
mation i en problemställning samt att kritiskt diskutera 
företeelser, frågeställningar och situationer”.

Man skulle tro att högskolans utbildningar, kvalitets-
processer och kvalitetsgranskningar fäster stor vikt vid att 
högskolelagens krav på kritisk förmåga uppfylls. I prakti-
ken har det hittills inte varit fallet. Då jag för en tid sedan 
föreläste om kritisk förmåga vid en av landets elitutbild-
ningar visade det sig i den efterföljande paneldebatten att 
(A) centrala företrädare för verksamheten saknade tydliga 
begrepp om vad kritisk förmåga bestod i, medan andra 
hade vitt skilda meningar, (B) någon explicit utbildning 
eller examination i kritisk förmåga förekom inte i grund-
utbildningen men (C) alla, både lärare och studenter, var 
eniga om att utbildningen var mycket framgångsrik i att 
öka studenternas kritiska förmåga.

Antagligen är detta typiskt för flertalet institutioner i 
svensk högskoleutbildning. Man vet inte vad kritisk för-
måga är eller man har skilda åsikter. Man varken utbil-
dar eller examinerar i kritisk förmåga. Ändå anser man 
att studenterna förvärvar kritisk förmåga genom utbild-
ningen. I en skissartad genomgång av läroplaner i olika 
högskoleutbildningar har jag inte sett många kurser som 
öppet anger utbildningsmål och kurslitteratur, undervis-
ning eller examination i kritisk förmåga. Men sådan exa-
mination är det enda sättet inom ett utbildningsprogram 
att fastställa om, och i vilken grad, studenterna förvärvat 
kritisk förmåga. Många utbildningar inom svensk hög-
skola kontrollerar inte om studenterna uppfyller högsko-
lelagens krav på kritisk förmåga. 

Givet lagens krav skulle man också kunna tro att ut-
veckling av kvalitet eller granskningar av kvalitetsproces-
ser inom högskolan inriktas mot kritisk förmåga. Så tycks 
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J öhlén, göteborgs universitet, l Berg, göteborgs universitet, Å engström, luleå tekniska 
universitet, l German millberg, Karlstads universitet, i Höglund, Högskolan i borås,  

C Jacobsson, umeå universitet, m lepp, göteborgs universitet och Högskolan i borås,  
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examensarbeten och verksamhetsförlagd utbildning: Hur 
skapas mervärde för studenter och vården?

rundabordssamtal

studenter som ingår i projektet och de som inte gör det. 
Preliminära resultat kommer att presenteras.

Vid presentationen inbjuds till kritisk diskussion, till-
sammans med deltagare från projektet, om examensar-
betens utformning och dess betydelse för att knyta exa-
mensarbeten till vårdens utveckling. <

Verksamhetsförlagd vårdutbildning (VFU) på avancerad 
nivå, såsom inom specialistsjuksköterskeprogrammen, 
möter flera utmaningar i samband med utbildningsrefor-
men enligt Bologna. I dag finns VFU med företrädesvis 
traditionella former för handledning. I Högskoleverkets 
senaste utvärdering uppmärksammades att undervis-
ningen inte tillräckligt vilar på vetenskaplig grund, jäm-
förbart med vad som numera kännetecknar teoretiska 
studier. Ett nytt krav är att specialistutbildningarna ska 
innefatta ett fördjupningsarbete på avancerad nivå. Detta 
kan samtidigt utgöra examensarbete för magisterexamen. 
Tradition för examensarbetenas utformning saknas. Ef-
fekter av att många sjuksköterskor får utbildning på av-
ancerad nivå debatteras och exempelvis ställs frågor om 
examensarbetenas relevans för, och anknytning till, vård-
verksamhetens utveckling och specialistsjuksköterskors 
kompetens. 

I syfte att utveckla en didaktisk modell för VFU på 
avancerad nivå genomför vi ett pedagogiskt samverkans-
projekt vid fem lärosäten. Vi avser särskilt att
• utveckla organisation för samverkan mellan huvud-

handledare, handledare, institutionens lärare, kli-
niska lektorer och adjunkter,

• utveckla former för genomförande av examensarbe-
ten (15 hp) med fokus på verksamhetsnära frågeställ-
ningar inom omvårdnad, med engagemang av hu-
vudhandledare inom VFU och återföring, spridning 
och omsättning av resultat inom verksamheten.

Projektet genomförs med aktionsforskning som grund. 
Med detta avser vi deltagarstyrt arbetssätt och induk-
tiv utveckling av samverkansformer mellan lärosäte och 
vårdenheter, former för examensarbetets genomförande 
och slutligen den didaktiska modellen. Studenter i olika 
specialistutbildningar vid fem lärosäten har frivilligt 
fått anmäla intresse av att ingå i projektet. Under läs-
året 2007–2008 har pilotstudier genomförts och fr.o.m. 
höstterminen 2008 ingår studenter vid de fem lärosätena. 
En formativ utvärdering är påbörjad. Enkäter insamlas 
från alla specialiststudenter. Jämförelser görs mellan de 
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Högskoleverket 

eva Åström 

studenternas förkunskaper

Workshop

lärare att förkunskaperna har blivit bättre och att kraven 
har höjts. 

Undersökningen reser ett antal frågor som kan dis-
kuteras:
• Hur stort får glappet i studenternas kunskapsnivå 

vara mellan gymnasium och högskola? 
• Bör högskolan hålla kravnivåerna till varje pris eller 

bör vissa utbildningar ”profilera sig brett” med intro-
duktionsmoment och sänkta kravnivåer, åtminstone 
under utbildningens inledning? 

• Ska vissa högskolor enbart satsa på studenter med 
goda förkunskaper och därmed hålla ett högre 
tempo? 

• Kan problemet med studenternas bristande förkun-
skaper lösas genom att man bättre matchar rätt stu-
dent med rätt utbildning? <

Huvudfrågan i denna temastudie genomförd av Högsko-
leverket är om lärare inom högskolan anser att nybörjar-
studenternas förkunskaper har förändrats över tid och hur 
det påverkat kravnivåerna. Studien initierades eftersom 
frågan har uppmärksammats i Högskoleverkets utvärde-
ringsrapporter under perioden 2001–2006. 

Sammanfattningsvis visar studien att lärarna i fyra av 
de fem ämnen som studerats anser att förkunskaperna 
har försämrats, framförallt vad avser generella förmågor 
som skrivande samt kunskaper i matematik. Lärarna i 
biomedicin och historia anser också att vissa sakkunska-
per i deras ämnen försämrats. Målen i gymnasieskolans 
kursplaner uppfattas av lärarna som högt ställda men de 
upplever inte att studenterna har uppnått målen. Lärarna 
anser därför att gymnasieskolans mål bör vara mer realis-
tiska och möjliga att uppnå för studenterna. 

Studien visar också att lärarna anser att spridningen 
av förkunskaperna inom studentgruppen har blivit större. 
Det finns ungefär lika många studenter nu som för tio år 
sedan som håller en hög förkunskapsnivå, menar lärarna. 
Samtidigt framhåller de att det finns en ny grupp studen-
ter med sämre förkunskaper. Försämringarna i förkun-
skaper anser lärarna till största delen bero på en förändrad 
gymnasieskola. Dessutom har expansionen av högskolan 
lett till såväl större studentgrupper med större spridning 
i förkunskaper som till ökade variationer i söktrycket. 
Lärarna kopplar således de försämrade förkunskaperna 
dels till förändringar i ämneskunskaper, dels till struk-
turella faktorer. 

Till följd av detta tvingas lärarna och högskolorna till 
anpassade arbetsformer och sänkta kravnivåer under den 
första terminen. Många högskoleutbildningar har nu inle-
dande repetition av gymnasiemoment och introduktions-
kurser. Det vanligaste svaret från lärarna på frågan om när 
försämringarna har skett är de senaste fem åren. En gan-
ska stor del har också svarat att försämringarna har skett 
i slutet av 90-talet.

Av de ämnen som undersökts i studien utgör ämnet 
socialt arbete ett tydligt undantag vad avser svaren på 
flertalet av frågorna. I detta ämne anser tvärtom många 
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linköpings universitet

elinor edvardsson stiwne och pia tingström

Är engagemang i grundutbildning en tillgång eller 
ett hinder för akademisk karriär?

presentation av paper

betydelsen av att lyfta dessa frågor
Ökad konkurrens om studenter och deras ökade krav på 
kvalitet och relevans i utbildningarna har bidragit till att 
lärosäten nu betonar betydelsen av de högskolepedago-
giska kursernas kvalitet. Vilka utmaningar står vi inför 
när det gäller att skapa engagemang och motivation för 
aktiviteter som å ena sidan definieras som högskolans 
kärnverksamhet, utbildning och undervisning, å andra 
sidan upplevs som ett ”hundgöra”, något man kan köpa 
sig fri ifrån, alternativt ”hoppa in i” för att finansiera den 
egna anställningen?

avslutning
Frågan om högskolepedagogisk utbildning och engage-
mang i pedagogiska och didaktiska frågor är ett hinder 
eller en tillgång i en akademisk karriär är avgörande för 
lärosätenas möjligheter att rekrytera och behålla lärare 
och studenter. Hur denna utbildning ska organiseras, 
vilket innehåll den ska ha och hur den ska bedömas och 
värderas är frågor som är avhängiga de första. Myten om 
att en duktig forskare också självklart är en duktig lärare, 
administratör och ledare lever stark i de kollegiala, aka-
demiska strukturerna. <

Introduktion
Vid våra lärosäten finns enheter med uppgiften att ge be-
hörighetsgivande, högskolepedagogiska utbildningar. Vi 
är föreståndare för sådana enheter vid Linköpings Uni-
versitet. Som relativt nya i dessa positioner har vi med 
nyfikenhet och intresse reflekterat över våra uppdrag. 

frågeställningar
På vilket sätt följs resultatet av de högskolepedagogiska 
utbildningarna upp på verksamhetsnivå (program, kurser 
m.m.) och vilken betydelse har utbildningarna för lärares 
pedagogiska skicklighet?

bakgrund
Ökade krav på pedagogisk utbildning och kompetens 
hos högskolans lärare har ökat intresset för lärandefrå-
gor. Växande krav på effektivitet och utvärdering av hög-
re utbildning, i kombination med studentkrav, har fått 
många universitet och högskolor att satsa betydande re-
surser på kvalificerat FoU-arbete för att bidra med kun-
skap inom detta område som präglas av många myter 
och mantran. 

Konkretisering av frågeställningarna
Vår erfarenhet är dock att många deltagare ser utbild-
ningarna som ett nödvändigt ont, som tar i anspråk tid 
och kraft som kan användas till forskning och publice-
ring. Anledningen är inte brist på intresse och engage-
mang, utan en uppfattning om att undervisning är ett 
hinder i den egna akademiska karriären och inte har nå-
got meritvärde. Under de senaste åren har attityderna till 
de högskolepedagogiska kurserna förändrats. Deltagarna 
vill ha intyg på genomgångna kurser, eftersom de ingår 
i behörighetskraven för befordran och anställning. Upp-
fattningen, myt eller verklighet, om att det inte spelar nå-
gon roll om man utvecklar sin lärarkompetens bidrar till 
en viss cynism och uppgivenhet bland många lärare. 
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Det finns många myter och mantran förknippat med e-
lärande och distansutbildning. Den kanske vanligaste 
myten är att distansutbildning (e-lärande) är en sämre 
form av utbildning. När Högskoleverket ska utvärdera 
en utbildning är den frågeställningen inte relevant. Vår 
utgångspunkt är att vi ska ställa samma kvalitetskrav på 
en utbildning oavsett distributionsform. Ökningen av e-
lärande innebär dock att det finns kvalitetsaspekter och 
kriterier som behöver uppmärksammas på ett annat sätt 
än tidigare. 

I Högskoleverkets rapport E-learning quality 1 analyse-
ras utvärdering av e-lärande i högre utbildning på europe-
isk nivå och i nio utvalda länder. En slutsats är att frågan 
har låg prioritet, speciellt för de kvalitetsutvärderande 
organisationerna. Det finns dock ett fåtal intressanta pro-
jekt som drivs på europeisk nivå och i Storbritannien. Alla 
dessa projekt behandlar utvärdering av e-lärande som nå-
got separat från utvärdering av andra utbildningar. I Hög-
skoleverkets rapport föreslår vi att aspekter och kriterier 
för utvärdering av e-lärande bör integreras i de nationella 
och internationella systemen för kvalitetsutvärdering. För 
att kunna genomföra detta på ett tillfredställande sätt 
behövs det metodologisk utveckling, samarbete mellan 
de kvalitetsutvärderande organisationerna och mellan 
dessa och lärosäten samt de organisationer som arbetar 
med kvalitet i e-lärande på nationell och internationell 
nivå. Vid en integrering kommer såväl utbildningsutvär-
deringar och examensrättsprövningar som utvärderingar 
av lärosätens kvalitetsarbete att påverkas. 

Seminariet kommer att ta sin utgångspunkt i verkets 
rapport för en diskussion kring de aspekter och kriterier 
som lyfts fram men också vilka krav det ställer på de ex-
perter som Högskoleverket anlitar, på Högskoleverkets 
personal och på dem som arbetar med kvalitetsarbetet 
på lärosätena. <

1. E-learning	Quality	–	Aspects	and	criteria	for	evaluation	of	e-learning	in	higher	education.	Report	2008:11R.

Högskoleverket

per Westman

Hur integrerar vi utvärdering av e-lärande i det 
nationella kvalitetsutvärderingssystemet?

Workshop
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luleå tekniska universitet

lena Holmbom och Annbritt palo

Kursplaneskrivningar och bedömningar i verksamhetsförlagd 
utbildning – rättssäkert, mätbart och kvalitetssäkrat?

rundabordssamtal

Verksamhetsförlagd eller yrkespraktisk utbildning, 
VFU, är en viktig del i all professionsinriktad högskole-
utbildning. Lärosätet och den enskilda institutionen har 
mandat att tolka Högskoleverkets förordning och utifrån 
denna skriva utbildnings- och kursplaner. Professions-
inriktade högskoleutbildningar, exempelvis lärarutbild-
ningar, ser således olika ut. 

Högskoleverkets prioritering av VFU:n i lärarutbild-
ningen från 2001 betonade att ”den på vetenskap grun-
dade kunskapen skall ges utrymme att möta den beprö-
vade erfarenheten.”� Vidare tänks VFU tjäna som ett 
medel för ”ömsesidig utveckling av verksamheterna”� 
genom en växelverkan mellan praktiska och teoretiska 
inslag.� Lärosätet ansvarar för kursplaneskrivning samt 
måluppföljning genom kontroll och betygsbedömning, 
medan genomförandet överlämnas till en arbetsplats, vil-
ket torde resultera i en ambivalens i genomförande och 
bedömning av VFU, då kontroll av genomförandet är 
svårt att uppnå för universiteten. Arbetsplatsen kan inte 
anpassa verksamheten efter kursplaneskrivningen, och 
därför måste sannolikt kursplanen formuleras så vagt att 
den kan anpassas till verksamheten, om det överhuvudta-
get ska vara möjligt att examinera studenten. Alternativet 
kan vara att studenten examineras utifrån något annat än 
det kursplanen stipulerar.

1. Regeringens proposition 1999/2000:135. En förnyad lärarutbildning,	s.	16f.

2.  Skolverket	(2007),	Avrapportering av regeringsuppdrag U2006/5721/S Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Förläggning till olika 
verksamhetsformer och betydelse för kompetensutveckling och rekrytering av personal,	Dnr	2006:2404,	s.	37.

3. Regeringens proposition 1999/2000:135. En förnyad lärarutbildning,	s.	17.

syfte
Syftet med vårt bidrag är att belysa och problematisera 
de svårigheter som det delade ansvaret innebär vad gäller 
rättssäkerhet, mätbarhet och kvalitetssäkring av kurspla-
neskrivning och bedömning av VFU.

Frågor att belysa:
• VFU:s omfattning kontra vilket innehåll i kursplane-

skrivningar som rör VFU.
• Delat ansvar.
• Rättssäker examination.
• Konsekvenser för kursplaneskrivning när genomför-

andet inte går att kontrollera.
• Konsekvenser för examinationsformerna.

generaliserbar fråga
Utveckling och kvalitetssäkring av professionsinriktad 
utbildning är lika angeläget för andra utbildningar som 
innehåller VFU. Det finns begränsad forskning – i syn-
nerhet ur universitets- och högskoleperspektiv. 

vilka är vi?
Vi är doktorander i svenska med didaktisk inriktning.  
Våra forskningsprojekt är inriktade mot kursplaneskriv-
ning och verksamhetsförlagd utbildning i svensklärar-
utbildningen. <
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luleå tekniska universitet

marie-therese tricot och Camilla lindmark

självständiga vuxna studenter behöver vårdas – eller?

rundabordssamtal

Vid närmare eftertanke kanske universitet även vågar 
tänka på studentvård i ett vidare perspektiv. I enlighet 
med teorier från 90-talet kan kundlojalitet växa från ett 
beteende till att även personligt knyta an till en organisa-
tion. För visst vore det intressant om våra gamla studen-
ter inte bara tog examen utan också blir positivt nostal-
giska och rekommenderar sitt universitet? I den bästa av 
alla världar skulle alumner även samarbeta för en bättre 
utbildning och i studentprojekt. Här finns oanade möj-
ligheter! <

Under många år har universiteten utgått från att de stu-
denter som påbörjar sina studier är självständiga vuxna 
individer, och i många fall har studenter behandlats som 
en homogen grupp. Luleå tekniska universitet (LTU) har 
under många år sökt en närmare kontakt med studen-
terna via klassrumsundervisning, men på senare år har 
de ekonomiska förutsättningarna försämrats och större 
föreläsningar har ersatt undervisning i mindre grupper. 

När LTU under hösten 2008 identifierade en förvå-
nande hög andel studentavhopp började ett långsiktigt 
arbete med syfte att minska avhoppen och öka genom-
strömningen av studenter. Tre parallella projekt startade 
under hösten; ett projekt studerade motiv till avhopp, ett 
projekt fokuserade på mentorskap för studenter och ett 
projekt handlade om studentuppföljning via ”early war-
ning system”. Efter bara ett par månaders projektarbete 
visade resultaten att de tre projekten tillsammans skapade 
en helhetsbild utifrån studentens synvinkel.

När målet väl var satt för en gemensam modell, med 
fokus på ökad studentgenomströmning, valde LTU en 
explorativ ansats. Tre tvärfunktionella arbetsgrupper fick 
som uppgift att beskriva de aktiviteter på institutions- och 
förvaltningsnivå som redan genomfördes. Förutom att 
arbetsgrupperna fick beskriva befintliga aktiviteter fick 
de även utveckla nya idéer. Den explorativa utvecklingen 
av modellen visade sig ge utrymme för flera förbättrings-
förslag. 

Resultaten från projektet visade ett antal åtgärder som 
klassificerades enligt uppföljning, studentstöd samt pe-
dagogisk utveckling. Dessa åtgärder baserades på diskus-
sioner kring studenternas förväntan, studentstöd, enga-
gemang och förutsättningar för lärande.

När LTU-modellen för ökad genomströmning väl ut-
vecklats visade flertalet teorier stödja både processen för 
utveckling och resultaten. Det blev tydligt hur teorier 
kring kundvård speglar LTU-modellens aktiviteter för 
studentstöd. Även självständiga vuxna studenter behö-
ver behandlas som enskilda individer. Individuell upp-
följning, både individ- och gruppstöd samt pedagogisk 
utveckling kommer i fokus för LTU framgent. 
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presentation av paper

bättre förberedda för yrkeslivet, t.ex. med stöd i Forslunds 
modell? Hur ska man hantera den diskrepans som tycks 
finnas mellan de relativt höga akademiska krav som ställs 
i yrkesexamina och de ganska låga krav som arbetsgivare 
ställer?

Våra slutsatser är att det är en viktig del av kvalitetsar-
betet att ta reda på vad nyutexaminerade anser om hur de 
förberetts för yrkeslivets krav. Resultaten kan användas 
som ett komplement till andra kvalitetsmått, men också 
som ett underlag för en utveckling av akademiska profes-
sionsutbildningar, och kanske akademiska utbildningar 
i allmänhet. <

Det finns flera akademiska yrkesutbildningar enligt exa-
mensordningen, några med en relativt kort akademisk 
historia. Arbetsterapeut- och biomedicinsk analytikerut-
bildning tillhör universitetet sedan 1998 och motsvarar 
kandidatexamen. Vi ville veta hur väl nyutexaminerade 
från dessa utbildningar ansåg att de förberetts för sitt 
yrke. 

Vad och vems uppfattningar ska beaktas vid bedöm-
ning av universitetsutbildningars kvalitet? (Biggs 2003). 
Många expertutvärderingar har bedömt förutsättningar, 
t.ex. andel disputerade lärare, för att garantera forsknings-
anknuten utbildning, och examensarbeten har bedömts 
som ett mått på kvalitet i utbildningen. Det finns olika 
teorier för utveckling av professionell kompetens, t.ex. 
Forslund 2000, som kanske kunde beaktas i utvärde-
ringar.

Vi använde enkäter till studenter som nyligen ta-
git examen från de två programmen. Frågorna berörde 
tillfredsställelse med yrket, pedagogiken i utbildningen 
(problembaserad) samt vilka krav de upplevde i yrket i 
jämförelse med hur väl utbildningen förberett dem. Av 
de nyutexaminerade var cirka hälften osäkra på om de 
gjort rätt yrkesval, yrket motsvarade inte förväntningarna 
efter tre års högre studier. De ansåg att problembaserat 
lärande i hög grad utvecklat deras förmåga att hantera 
problem, och många ansåg att det i hög grad tränat sam-
arbete som de haft nytta av i arbetslivet. Båda grupperna 
uppgav att de teoretiska kunskaperna motsvarade kraven 
i arbetslivet medan deras utbildning i specifika yrkesre-
laterade färdigheter inte motsvarade kraven i yrkeslivet. 
Muntlig och skriftlig kommunikation ställdes det däre-
mot inte höga krav på i yrkeslivet, medan utbildningen 
ägnats mycket åt det.

Flera frågor väcks av dessa resultat. En viktig aspekt 
av Bolognaprocessen är anställningsbarhet. Bör krav i 
yrkeslivet ha ett större inflytande över universitetsutbild-
ningar än i dag? Ska yrkesspecifika färdigheter tränas i 
högre grad, även om det sker på bekostnad av mer all-
männa färdigheter? Är examensarbetens kvalitet ett bra 
mått på kvalitet i akademiska yrkesutbildningar? Kan 
utbildningarna utvecklas så att studenterna upplever sig 
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presentation av paper

längre bort reglerna är från kärnverksamheten, desto 
större är risken för oönskade följder.

• Konflikter och lösningar kring resurshantering uti-
från olika världsuppfattningar: Plus och minus i da-
gens tendenser: Vad vi vinner, vad som riskerar att gå 
förlorat. <

Quality assessment är ett mantra som mer och mer hörs 
i akademivärlden. Givetvis ska man inte nöja sig med 
mindre än högsta kvaliteten, men kvalitet som entydigt 
begrepp, isolerat från ett sammanhang, är bara en myt.

Kvalitetsbegreppet är avhängigt av rollen som den na-
turvetenskapliga grundforskningen anses ha i samhället. 
Vilken syn vi har på forskningen påverkar vilket kvali-
tetsbegrepp vi stödjer.

Med grundforskning menas den nyfikenhetsdrivna 
forskningen som bedrivs i syfte att förstå hur världen är 
beskaffad. Betrakta som motpol den teknologiska utveck-
lingen som inte har som syfte att skapa ny kunskap, utan 
snarare att skapa nya produkter utifrån befintlig kunskap. 
Mycket forskning ligger i praktiken i en diffus zon mellan 
dessa motpoler. All ”sund” forskning behövs, möjligtvis i 
olika doser. Men vad innebär ”sund”?

Den idealiserade ensamme forskaren i sitt elfenbens-
torn har hamnat i konflikt med samhällets behov av 
teknisk utveckling. Denna konflikt har blivit tydligare 
efter andra världskriget, och samhällets hantering av kon-
flikten följer, som i övriga konflikter, den kapitalistiska 
produktionsmetoden, dvs. att köra över olika former av 
”hantverk” till fördel för en utslätad och likriktad mas-
siv produktionslinje. Likriktning fungerar som ”urval-
strycket”, där vissa bieffekter som anses höra till ”sund” 
verksamhet gynnas framför andra.

Vi belyser följande begrepp:
• Den vetenskapliga metoden, dvs. falsifikationismen, 

efter Popper och Lakatos.
• Vetenskapssamhället, dvs. hur forskare beter sig som 

grupp, efter Kuhn, Feyerabend och Bourdieu.
• Samhällets syn på forskningen, i går och i dag, från 

W. von Humboldt, via Vannebar Bush till dagens fi-
nansieringskriterier och kvalitetsutvärderingar.

• Kvalitetsbegreppen utifrån olika världsuppfattningar: 
Vad är hög kvalitet enligt von Humboldt och enligt 
världsbanken?

• Policyinförandet som baseras på ”resultat”: All policy 
genererar anpassning, dvs. potentiellt osund verk-
samhet som dock uppfyller de skrivna reglerna. Ju 
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Qualities of outreach training in the Programme 
in dentistry at malmö university

presentation av paper

care was adequate within the programme but experienced 
too short in time. The students were more satisfied with 
time for supervision than were the preceptors, and the 
students perceived that the level of consensus on the use 
of dental materials and treatment alternatives between the 
dental school and the outreach clinics were lower than 
did the preceptors. 

Important qualities of the outreach training include 
to facilitate the transition of student to a professional, 
which probably would increase their employability. The 
exchange of knowledge and learning together among, stu-
dents, faculty and profession, supports the vision “Lear-
ning together for professional and community development”. 
<

Aim: To evaluate a model of outreach training in den-
tistry and to investigate students’ and preceptors’ percep-
tions of outreach training as one component of determi-
ning how to enhance such training. 

Material and method: The quality of an outreach train-
ing programme including a yearly conference and clinical 
practice one day per week over a period of 14 weeks at 
the Public Dental Health Service (PDHS) in Skåne, was 
evaluated. Dental students and their preceptors at PDHS 
were asked to complete a questionnaire about outreach 
training. The response rate was 85% for the students and 
72% for the preceptors. The questionnaire contained 6 
statements for the students and 7 statements for the pre-
ceptors. Responders were asked to score on a scale with 
the endpoint defined as “disagree” and “agree”. Mann-
Whitney U-test was used to analyze differences between 
students’ and preceptors’ scores. 

Results: Students and preceptors expressed satisfaction 
with the outreach training, but they perceived that time 
should be prolonged. Students and preceptors scored two 
statements differently (p<0.05). Students experienced that 
time for supervision was more sufficient than did their 
preceptors. The preceptors scored higher on the statement 
‘There is consensus on methods and treatment alternatives 
between the dental school and the PDHS’ indicating that 
they experienced less discrepancy than did the students. 
The students perceived that their confidence increased, 
they ‘learnt a lot’ during outreach training, and that they 
became more self-reliant. Preceptors experienced that new 
knowledge was transferred to their clinics and that staff 
members of the outreach clinic found it stimulating to 
work with students. Differences in clinical routines and 
material induced reciprocal knowledge transfer when dis-
cussed at a yearly conference. 

Conclusions: It is concluded that outreach training over-
all is regarded positively by students and their preceptors. 
The interaction between students and patients and stu-
dents and preceptors worked well and the time for patient 
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examensarbetens varierande kvalitet

Workshop

Ett av de sju utvecklingsområdena i Malmö högskolas 
kvalitetsplan 2008–2012 är Bedömning och examination 
av studerande. Ett mål är att öka kvaliteten på examens-
arbetena, och den första utvecklingsinsatsen är att utar-
beta en modell för tydligare bedömning och examination 
av examensarbeten.

bakgrund
Av ENQA:s riktlinjer framgår att ”Students should be 
assessed using published criteria, regulations and pro-
cedures which are applied consistently”. Högskoleverket 
har i sina anvisningar för granskning av lärosätenas kva-
litetsarbete motsvarande formuleringar. Samtidigt påpe-
kar Högskoleverket (2006) att det ”snarare än att fastslå 
mer entydiga kriterier handlar om att öka möjligheten till 
en professionell dialog om examensarbetet”. I en sådan dia-
log ingår att det finns bedömningskriterier och att dessa 
diskuteras med studenterna, eftersom det enligt en studie 
av Jönsson och Svingby (2007) bidrar till lärande och mo-
tivation samt förbättrar studiesituationen i allmänhet. 

Vi har valt att fokusera utvecklingsinsatsen på de själv-
ständiga arbetena i våra utbildningar, eftersom studen-
terna där visar upp den samlade kompetens som de har 
byggt upp. Bjereld (1996), Härnqvist (1999) och Sandin 
(2000) skriver alla om hur uppsatsen visar upp den ve-
tenskapliga förmåga som studenter förväntas tillägna sig 
och om komplexiteten i detta. 

Pilotstudie
Intresset i studien är för det första att kartlägga hur praxis 
avseende examensarbeten varierar över innehållsområden 
och för det andra att, om möjligt, utveckla en gemensam 
modell för att garantera hög kvalitet i examensarbetena. 
För att nå dit krävs att lärare från olika områden disku-
terar kvalitet, formulerar kriterier och granskar tillämp-
ningen av kriterierna. Följande frågor ska belysas:

1. Vilka kriterier finns?
2. Hur används kriterier, när och av vem?

I arbetet ingår att analysera överensstämmelsen med 
Malmö högskolas styrdokument och relevansen i förhål-
lande till respektive forskningsfält och eventuellt yrkes-
område. Konkret genomförs studien så att pilotprojekt 
inriktade mot olika innehållsområden tar fram de expli-
cita och implicita bedömningskriterier som används inom 
området, tar reda på användningen och prövar kriterierna 
i förhållande till ett urval uppsatser. 

Pilotstudiens resultat diskuteras och läggs som grund 
för en gemensam modell som preciserar stegen i bedöm-
ning, kriterier, ansvar, tranparens och synlighet. 
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presentation av paper

sultaten visar att det blev en stor skillnad i studenternas 
prestationer mellan dessa årskullar (genomsnittlig ökning 
med 62 procent). En jämförelse mellan årskullarna 2005 
och 2006, när inga förändringar genomfördes, visar inte 
på motsvarande skillnad (genomsnittlig ökning med 3,6 
procent). Resultaten tyder på att studenternas prestatio-
ner kan förbättras avsevärt, genom att öka tydligheten i 
bedömningen. <

Examinationerna spelar en central roll för kvaliteten i 
högskoleutbildningar, bland annat eftersom de avgör 
kravnivån för acceptabla studentprestationer. Men vad 
är en bra examination? Traditionellt sett har kvaliteten på 
examinationer främst handlat om mättekniska aspekter, 
men på senare tid har validitetsbegreppet omdefinierats 
och handlar nu snarare om hur resultaten tolkas och an-
vänds, än egenskaper knutna till den enskilda kunskaps-
mätningen. Detta gör det svårare att entydigt definiera 
vad som är en bra examination, då kvaliteten i viss mån 
måste avgöras från fall till fall, genom att utvärdera exa-
minationen i förhållande till dess avsedda syfte. 

Validitetsbegreppet har även breddats, och omfattar 
fler dimensioner än tidigare. Härvid anses även studen-
ternas lärande utgöra en del av validiteten. Således lyfts 
ofta tydlighet och självbedömning fram som aspekter av 
bedömningens validitet, eftersom de anses vara effektiva 
redskap för att stötta studenternas lärande. 

Medan självbedömningens potential för lärande har 
lyfts fram i ett antal forskningsöversikter, finns det inte 
lika stort empiriskt stöd när det gäller tydligheten. Ett 
effektivt instrument tycks dock vara så kallade bedöm-
ningsmatriser. Dessa matriser kombinerar explicita be-
dömningskriterier med kvalitativa beskrivningar av olika 
prestationsnivåer, och de kan även förbättra tillförlitlig-
heten vid bedömning av kvalitativ kunskap. Ett annat 
effektivt instrument för att tydligare förmedla vad som 
bedöms, är konkreta exempel på lösningar, vilka har vi-
sat sig kunna hjälpa studenter att förbättra kvaliteten på 
sina prestationer.

I studien som presenteras här, var syftet att undersöka 
möjligheten att skapa ökad tydlighet i en examination av 
lärarstudenter, genom att dela ut både en bedömnings-
matris och autentiska exempel till studenterna. Exami-
nationen genomfördes under tre på varandra följande 
år (2004, 2005 och 2006) med en årskull lärarstudenter  
(n = 170, 154 och 138) under deras första termin på lärar-
programmet. Studenterna i alla årskullarna hade tillgång 
till en bedömningsmatris i god tid före examinationen, 
men exempel på studentlösningar samlades in under 2004 
och delades ut först till nästkommande årskull (2005). Re-
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Temat är hur synen på högskolan och studenter skiljer 
sig mellan länder med studieavgifter och länder utan stu-
dieavgifter. Presentationen kommer utgå från praktiska 
exempel där det svenska systemet jämförs med länder 
som länge har haft avgifter och länder som under senare 
tid har infört det. Jag kommer även presentera vad som 
har hänt i den europeiska utvecklingen under 2000-ta-
let. Presentationen anknyter till resursspåret, och sam-
manför frågor om avgifter, resurser och samhällets syn 
på högskolan. 

Frågan om avgifter för utländska studenter har sedan 
tidigt 2000-tal varit mycket aktiv i Sverige. Diskussionen 
utgår oftast från ideologiska ställningstaganden kring ut-
bildningens ställning antingen som mänsklig rättighet 
och samhällsnytta eller som en kommersiell vara och en 
marknad som alla andra. I den större europeiska kontex-
ten går det att påvisa en stark koppling mellan avgiftsbe-
läggning av utländska studenter och en senare avgiftsbe-
läggning av de inhemska. Vi har även kunnat påvisa ett 
orsakssamband i vissa länder mellan introduktionen av 
avgifter och ett minskat stöd för bibehållet skattetryck 
och offentlig finansiering av högskolan i sin helhet. 

Vi ser en stark skillnad i synen på studenter och deras 
roll i högskolan mellan länder med den svenska modellen 
med avgiftsfria studier och framförallt de anglosaxiska 
länderna, som länge haft avgiftsbelagd utbildning. I det 
svenska systemet ses studenterna som fullvuxna individer 
och som huvudavnämare för utbildningen. I de anglo-
saxiska systemet ses grundutbildningstiden i högskolan i 
stor utsträckning som en förlängd tonårsperiod. Den ka-
rakteriseras av en låg grad av förväntat personligt ansvars-
tagande och påverkansmöjlighet för studenten. Istället ses 
föräldrarna som avnämare eller ”konsument”. 

Våra sammanlagda slutsatser är att en avgiftsbelägg-
ning av utländska studenter, utöver sina mer direkta ef-
fekter på intäkter och mängden utländska studenter, även 
på sikt har väldigt långtgående samhällspolitisk påverkan 
på högre utbildning. <
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Kan ett ord ha olika kvalitet?

presentation av paper

Teater är en efemär konstform. Till skillnad från till ex-
empel tavlan finns inget fast konstverk att gå tillbaka till 
eller se igen. Varje kväll (åter)skapas en ny föreställning, 
snarlik men inte en kopia av gårdagens. Det talade ordet 
har ofta en central plats i det sceniska uttrycket, ordet som 
även det hela tiden försvinner, ordet som inte går att hålla 
fast. Därför är tal, röst och språkljud viktiga utbildnings-
element i undervisningen på skådespelarprogrammet vid 
Teaterhögskolan i Stockholm. 

Att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla är ofta en fråga 
om att jämföra, målformulera eller noga beskriva och de-
finiera vad man vill uppnå. Hur gör man då för att kva-
litetssäkra och kvalitetsutveckla något som är ständigt 
undflyende? Kan man veta om ett ord uttalas bättre eller 
sämre, om ett språkljud formas med högre eller lägre kva-
litet? Riskerar man att förlora själva essensen i det man 
eftersträvar om man i skrift eller på annat sätt söker ”nagla 
fast” det som inte går att ”nagla fast”?

Med denna presentation vi vill med tal och kanske lite 
sång, beskriva några av de kvalitetsutmaningar vi möter 
på Teaterhögskolan i Stockholm utifrån exemplet röstun-
dervisning. Utmaningar som vi tror kan vara intressanta 
eftersom de kanske är unika för vår verksamhet. Men 
möjligen finns det också likheter och beröringspunkter 
med andra ämnen och utbildningar, som gör att vi kan 
få nya perspektiv och impulser för vår kvalitetsutveck-
ling? <
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utvärdering av Podcast Producer ur ett lärandeperspektiv

presentation av paper

av föreläsningarna som de inte förstått eller för att kom-
pensera bristfälliga anteckningar. En ganska stor grupp 
av studenter tittade inte alls på inspelningarna, främst på 
grund av tidsbrist. Samtliga lärare som deltog var positiva 
till att fortsätta att använda systemet. <

Våren 2008 fick Universitetspedagogiskt centrum (UPC) 
vid Umeå universitet i uppdrag att testa och utvärdera 
Podcast Producer (PP), ett automatiskt system för pu-
blicering av ljud och video på Internet. Publicering av 
media har visat sig vara tekniskt komplicerat och syftet 
med PP är att underlätta för lärare att spela in, publicera 
och distribuera media. Uppdraget är en del i universi-
tetets satsning på blended learning som innebär att nya 
arbetssätt, metoder och verktyg för att organisera, distri-
buera och visualisera lärande och kunskap ska utvecklas. 
En avgörande förutsättning för denna utveckling är att 
den nya tekniken kan stötta universitetets pedagogiska 
ambitioner.

Tidigare utvärderingar av användning av podsänd-
ningar i högre utbildningar har så gott som uteslutande 
varit fokuserad på frågor som tillgänglighet och mobilitet 
(Podcasting, A Teaching with Technology White Paper, 
2007, Podsändningar i skolan, 2008). Vår ambition var 
att (1) pröva en utvärderingsmodell som utgår från ett 
pedagogiskt perspektiv, samt (2) få en bild av vilka möj-
ligheter respektive hinder för lärande och undervisning 
som PP erbjuder. 

Utvärderingen inleddes under hösten 2008. Informa-
tion samlades in från studenter, lärare och den medietek-
niker som utbildade och stöttade lärarna. Totalt deltog sju 
lärare från fem olika institutioner och cirka 70 studenter. 
Vi använde oss av loggbok, enkäter och intervjuer med 
fokusgrupper för att samla in data.

Utvärderingsmodellen har gett information om både 
teknik och lärandeaspekter och vi tror att den utvärde-
ringsmodell vi utvecklat kan vara användbar för andra 
som vill utvärdera IKT-verktyg. 

Resultatet visar att PP erbjuder ett enkelt sätt att pu-
blicera media, främst uppskattat av lärare som har liten 
eller ingen tidigare erfarenhet av att producera föreläs-
ningar för internet. Här såg några av lärarna en möjlighet 
att bygga upp en ”bank” av föreläsningar som de annars 
inte skulle tagit med på kursen. Tiden kunde i stället an-
vändas för att skapa strukturer och trygghet hos studen-
terna. Studenterna uppskattade att det fanns inspelade 
föreläsningar, främst som en resurs för att se om delar 
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modell för utvärdering av kvalitet i ”e-lärande” kan till-
lämpas i detta fall.

Hur fungerar Högskoleverkets modell i praktiken? 
Finns det kvalitetsaspekter som saknas? Hur kan de olika 
kvalitetsaspekterna bäst bedömas? Kan modellen tilläm-
pas på de flesta kurser eller program? Välkommen till ett 
seminarium för att diskutera dessa, och kanske många 
andra frågeställningar kring kvalitet i nätbaserat lärande 
och undervisning i högre utbildning! <

Antalet studenter på nätbaserade utbildningar har vid 
Umeå universitet tredubblats de senaste fem åren. Paral-
lellt med detta ökar IKT-inslag markant på campusba-
serade utbildningar. Att IKT påverkar utbildningars ut-
formning och lärandets förutsättningar är tydligt, men 
hur bedömer vi god kvalitet i nätbaserad undervisning i 
högre utbildning? 

I sin rapport, E-learning quality. Aspects and criteria 
for evaluation of e-learning in higher education, (2008) 
har Högskoleverket presenterat en modell för utvärde-
ring av kvalitet i e-lärandet. Modellen består av tio kva-
litetsaspekter som Högskoleverket menar är centrala vid 
bedömning av kvaliteten i e-lärande: Material/innehåll, 
struktur/virtuell miljö, kommunikation, samarbete och 
interaktivitet, bedömning av studenternas prestationer, 
flexibilitet och anpassning, support (till studenter och an-
ställda), anställdas kompetens och erfarenhet, ledarskap 
och visioner, resursallokering och process och helhetssyn. 
Dessutom kräver utvärdering av kvaliteten i nätbaserade 
kurser och program en helhetssyn som tar i beaktande 
de särskilda villkor som gäller för lärande vid nätbaserad 
undervisning. 

Receptarieutbildningen vid Umeå universitet är ett nät-
baserat program omfattande 180 högskolepoäng, och som 
bedrivs via webbplattformen PingPong. Studenterna på 
programmet erbjuds två former av undervisning: helt på 
distans eller med stöd av lokala studiegrupper. Redan från 
programmets början 2003 har utvärdering varit en inte-
grerad del av utbildningen; de separata kurserna utvär-
deras via nätbaserade enkäter som innehåller både frågor 
som är gemensamma för hela programmet och frågor som 
är specifika för kursen. Information om programmets ut-
formning och genomförande erhålls både genom enkäter 
och intervjuer där lärare, handledare och studenter deltar. 
Återkoppling av synpunkter och information till kursan-
svariga och programansvariga sker kontinuerligt, vilket 
leder till en framgångsrik revision och vidareutveckling 
av programmet. Med utgångspunkt i receptarieutbild-
ningen kommer jag att diskutera hur utvärderingsarbe-
tet har fungerat hittills och huruvida Högskoleverkets 


