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Författarpresentation 

 

Lena Brunzell och Roger Renström 
Lena Brunzell arbetar sedan 2011 som lektor i Miljö- och energisystem vid 

Karlstads universitet. Lena har undervisat i ämnet sedan 2002 och arbetat med 

utveckling av kurser på både grund och avancerad nivå samt varit engagerad i 

utbildningsfrågor vid universitetet. Roger Renström är docent i Miljö- och 

energisystem vid Karlstads universitet. Roger har arbetat med undervisning och 

pedagogiska frågor i närmare 30 år på både grund och forskarnivå. Vårt 

gemensamma arbete inom pedagogik har pågått i snart 10 år. Vi eftersträvar att 

hålla fokus på det studentcentrerade lärandet och att ge studenten ansvar för 

sina egna studier. 

 

Gunilla Carlsson Kvarnlöf 

Gunilla Carlsson Kvarnlöf började sin anställning vid Högskolan i Karlstad 1996 

som studievägledare. Gunilla påbörjade sina forskarstudier inom fysikalisk 

kemi 2000, disputerade 2005 och blev befordrad till lektor. Hon blev snabbt 

intresserad av högskolepedagogiska frågor, och har under åren arbetat mycket 

med kursutveckling. Gunilla har undervisat på kurser från basårsnivå till 

forskarnivå mestadels inom fysikalisk kemi, men även i mer allmänna 

kemikurser. Gunilla har arbetat med utbildningsfrågor på olika sätt; som 

ledamot i utbildningsutskottet, studierektor, proprefekt och idag i rollen som 

prefekt. Gunilla har en del av sin tjänst vid Universitetspedagogiska enheten där 

hon är ansvarig för kursen, Att undervisa på universitet 1 - AUPU1. 

 

Benneth Christiansson 
Benneth Christiansson is a distinguished senior lecturer at Karlstad Businss 

School with a PhD within the Information Analysis field. Benneth is pursuing a 

career within both academia and the software industry. Within academia 

Benneth is delivering several classes within the Software Engineering field. 

Benneth is dedicated to develop and evolve as a teacher and instructor 

combining both didactical research and hands on didactic work. 
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Marie-Louise Eriksson och Inga-Lill Nilsson 
Marie-Louise Eriksson arbetar sedan 2015 på universitetsbiblioteket, bland 

annat som ämnesbibliotekarie och del av bibliotekets undervisningsgrupp. Från 

och med hösten 2018 med särskild inriktning mot kommunikation och 

bibliotekets digitala tjänster. Inga-Lill Nilsson arbetar sedan 1987 som 

ämnesbibliotekarie med fokus på forskarstöd och upphovsrätt. Hon är 

engagerad i upphovsrättsfrågor nationellt och internationellt och har initierat 

ett nationellt expertnätverk. 

 

Anna Smedja Bäcklund 
Anna Smedja Bäcklund började sin anställning vid Karlstads universitet som 

doktorand i biokemi år 2005. Under viss del av doktorandtiden var hon en av 

landets 12 Kemilektorslänkar inom ett 3-årigt nationellt projekt, vars uppgift var 

att öka gymnasieelevers intresse för kemi.  Hon har jobbat som lektor i kemi 

sedan 2013 och har främst undervisat på kemikurser som biokemi, miljökemi 

och kemi för basåret. En viss del av tjänsten ägnar hon åt verksamheter inom 

Teknikerjakten, såsom att ansvara för sommarforskarskolan och studiestödjare-

verksamheten. Under senare år har Anna allt mer intresserat sig för pedagogisk 

utveckling gällande undervisning och examination.  

 

Mikael Svanberg 
Universitetslektor och meriterad lärare i historia vid Karlstads universitet. 

Mikael Svanberg har en bakgrund som kulturvetare, utbildad vid Linköpings 

och Umeå universitet och har tidigare varit verksam som universitetslektor vid 

universiteten i Umeå och Göteborg, även som konsult i eget företag. Han 

undervisar i allmän världshistoria men har även ägnat sig åt lärarutbildning i 

olika former under många år. Han forskar om den politiska processen bakom 

författnings-reformerna i Sverige under 1960- och 70-talen. 
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Inledning 
 

Madelaine Johansson 

 
Vid Karlstad universitet hålls varje år en universitetspedagogisk 

utvecklingskonferens, arrangerad av den Universitetspedagogiska 

enheten (UPE), och den 28 september 2017 var det dags för den andra 

konferensen i ordningen om undervisning och examination. Temat för 

konferensen var Studentaktiva lärande- och 

examinationsformer, något som i allt fler sammanhang lyfts som 

centralt för studenters lärandeprocess och en viktig förutsättning för 

lärare att bedöma och betygsätta studentens prestationer oavsett 

kunskapsform (Biggs och Tang, 2011; Biggs 2012; Sveriges förenade 

studentkårer, 2013; SUHF, 2016; UKÄ 2017). Temat är brett och UPE 

fick efter inbjudan in många intressanta bidrag från lärare och personal 

som arbetar med undervisning och examination för studenters 

lärande. Som ett led i kvalitetsutveckling av undervisning och 

examination, samt ett stöd för lärare och personal med 

undervisningsuppdrag som vill meritera sig genom publicering av sitt 

utvecklingsarbete, följer efter varje universitetspedagogisk konferens 

vid Karlstad universitet utgivning av ett nummer i UPE:s rapportserie1 

 

Studentaktiv och -centrerad undervisning   

Studentaktiv och -centrerad högre utbildning har sedan flera decennier 

tillbaka betonats i forskning och litteratur som grundläggande gällande 

kvalitet i studenters lärandeprocess (jfr. Chickering och Gamson 1987; 

Ramsden 2003; Hedin, 2006, Pettersen; 2008, Biggs och Tang 2011; 

High Level Group on the modernisation of Higher Education 2013). 

Det gäller inte minst med tanke på den snabba och komplexa 

utveckling som sker i samhället vad gäller kunskap, information och 

teknik, vilket skapar utmaningar kring hur högre utbildning ska 

utformas för att svara upp mot de behov studenterna har inför ett 

                                                           
1 Läs mer om rapportserien: Kau.se/upe, under rubriken Publiceringar i rapportserie 

7



kommande yrkesliv i en föränderlig omvärld (jfr Barnett, 2012; SUHF, 

2016)     

En viktig förändring som alla lärosäten har arbetat med under de 

senaste 15 åren är kraven på att högre utbildning ska utformas utifrån 

lärandemål. Förändringsarbetet har sin grund i de förändringar som 

genomfördes 2007 gällande den svenska universitets- och 

högskoleutbildningen. Med utgångspunkt i det europeiska samarbetet 

inom den så kallade Bolognaprocessen, antogs en ny högskolelag och 

högskoleförordning. Tidigare studier har visat att lärare inom högre 

utbildning har en tämligen samstämmig syn på vad som är 

utbildningens syfte och mål (Ramsden, 2003; Pettersen 2008). 

Pettersen (2008, s. 34) skriver att i ett övergripande perspektiv ser 

lärare ämneskunskap som centralt och att den kan uttryckas i termer 

av ”förståelse för ämnets grundläggande teorier, modeller, 

nyckelbegrepp och metoder”. Biggs och Tang (2011) skriver att för 

urval av kursinnehåll krävs god ämneskunskap, den stora utmaningen 

ligger i att i form av lärandemål formulera vad och på vilken nivå 

studenten ska kunna något. Det finns en risk att vi som lärare försöker 

täcka ett alldeles för stort område inom ett givet kursomfång, vilket i 

sin tur leder till att studenterna inte får tid och möjlighet att bearbeta 

och reflektera över kurslitteratur och läraktiviteter. Risken finns att vi 

designar kurser som styr studenterna mot ytinriktade lärstrategier 

vilka innebär att studenter söker memorera, eller surfa på ytan, och 

lista ut vad läraren kommer att fråga om eller ”vad som kommer på 

tentan”. En kurs med mindre, men väl utvalt, innehåll kan ge stöd för 

studenter att anamma en djupinriktad lärstrategi genom att ge 

utrymme för lärande genom tid för bearbetning av kursinnehållet och 

reflektion samt att se sammanhang och helhet (jfr Marton och Säljö 

2000; Pettersen 2008). Bolognaprocessen har inneburit utmaningar 

och i sin rapport till EU-kommissionen beskriver High Level Group on 

the Modernisation of Higher Education (2013) att det inneburit en 

utmaning för många lärosäten att ”speak Bologna”, det vill säga att 

utforma utbildningsprogram och kurser med tydliga examinations- 

och lärandemål samt kvalitetssäkring.  

High Level Group on the Modernisation of Higher Education 

framhåller i sin rapport (2013) att, det åtminstone retoriskt, råder en 

samstämmighet kring behovet av att utveckla bedömningsformer som 
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inte bara mäter faktakunskap utan också kunskap och kompetens 

rörande praktiska färdigheter samt övergripande kompetenser såsom 

analytisk förmåga, kritiskt tänkande, kommunikation, samarbete i 

grupper och interkulturell kompetens (High Level Group on the 

Modernisation of Higher Education, 2013, s. 32). Vi behöver som Boud 

och Molloy (2013) påtalar kontinuerligt i våra utbildningar skapa en 

lärandemiljö som stödjer studenterna i att förhålla sig kritiskt och 

granska egna och andra studenters arbeten och resultat, så att de 

därigenom får en beredskap för ett livslångt lärande och är redo för ett 

arbetsliv utan de stödjande strukturer som de omgetts av under sin tid 

på universitet och högskolor. Återkoppling från lärare som tydlliggör 

vad som saknas i förhållande till krav och kriterier och därmed ligger 

till grund för bedömning av kurs- och examinationsuppgifter är också 

av stor betydelse som ett stöd i studenternas lärandeprocess (Hedin, 

2006; Hattie och Timperley 2007). 

En studentcentrerad utbildning designas utifrån vad studenterna ska 

uppnå under sin utbildning gällande kunskap och förståelse, 

färdigheter och förmågor samt värderingar och förhållningssätt, med 

utgångspunkt i studenternas erfarenheter och kunskapsnivå och 

bygger till stora delar på en konstruktivistisk syn på lärande (Ramsden 

2003; Biggs och Tang 2011). Sett till vilka kunskaper och kompetenser 

studenterna ska ha uppnått efter genomgången kurs är det 

grundläggande att lärandemålen är utformade så att de innefattar vad 

studenternas ska kunna efter kursen samt att undervisning och 

examination ger stöd för studenternas lärande och möjligheter att 

uppnå lärande- och examinationsmål.  

Ett begrepp som fått stort genomslag inom högre utbildning är 

Constructive Alignment (CA) eller konstruktiv länkning som det ofta 

uttrycks på svenska. Konstruktiv länkning innebär att det finns en 

länkning mellan kursmål, examination och betygskriterier samt 

kursens innehåll och arbetsformer, eller enklare uttryckt att det finns 

en överensstämmelse mellan kursens alla delar. Utifrån det 

konstruktivistiska perspektiv på lärande som Constructive alignment 

grundas i är tanken att kunskap konstrueras i det studenten gör i fråga 

om läraktiviteter utifrån den bakgrund av erfarenhet och kunskap som 

studenten har. Det är alltså studenten som konstruerar sin kunskap. 

Vad gäller alignment i begreppet CA är det läraren som skapar 
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sammanhang/alignment i kurser och program (Biggs, 2003, Biggs och 

Tang, 2011). Constructive alignment har av Elmgren och Henriksson 

(2016, s 55) översatts till Konstruktiv länkning och de menar att de i 

och med denna översättning behåller ”kopplingen till den 

konstruktivistiska synen på lärande”.  

Övergripande uttryckt har det i högre utbildning under senare år skett 

ett perspektivskifte från en pedagogik grundad i vad som kan beskrivas 

som en överförings- eller förmedlingsmetafor, hur läraren på bästa 

eller effektivaste sätt kan överföra kunskap till studenten, till en modell 

där studentens lärande är i centrum och där stor vikt ligger vid vad 

studenten gör i sin lärprocess. Studenterna arbetar aktivt med 

kursstoff och är inte passiva mottagare av lärarens 

kunskapsförmedling (Hedin 2006, Biggs och Tang, 2011, Elmgren och 

Henriksson, 2016). Hedin (2016) skriver, med utgångspunkt från 

Trigwell et al (1999) att lärandecentrerade lärare utgår i högre grad än 

kollegor med en ”traditionell” undervisning från studenters 

erfarenheter och kunskaper för att utveckla stöd till studenterna att 

utveckla och förändra sin kunskap, exempelvis gällande begrepp.  

Konstruktiv läkning, i en mer instrumentell mening, är ett bärande 

koncept i Karlstad universitets kvalitetsarbete och finns definierat i 

Policy för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå, avancerad nivå 

och forskarnivå vid Karlstads universitet (2017). Dokumentet har 

utformats i enlighet med Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring 

inom det europeiska området för högre utbildning (ESG), avsnitt 1.1 

(översatta till svenska av UKÄ 2017). 

Studentaktiv undervisning kan utformas genom programövergripande 

studentcentrerade- och aktiva pedagogiska modeller såsom 

Problembaserat lärande (PBL) (jfr. Pettersen, 2008; Sillén 2004), 

Case-metodik (jfr Nordqvist, Sundberg och Johansson, 2011; 

Pettersen, 2008), projektbaserad utbildning (jfr. Jansson och Ljung, 

2017; Pettersen, 2008), CDIO (Concieve-Design-Implement- Operate) 

(jfr. CDIO.org) och Active Learning Classroom (ALC) (jfr. Baepler, 

Walker, Brooks, Saichaie och Petersen, 2016). Gemensamt för de olika 

modellerna är att studenterna under sin utbildning möter autentiska 

utgångspunkter och uppgifter som relaterar till deras kommande 

yrkesliv. Det finns också flera modeller som integrerar studentaktiva 

inslag i undervisningen, exempelvis rollspel, laborationer, clickers, 
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flipped classroom, användning av bloggar och 

samskrivningsdokument. Vissa av läraktiviteterna är traditionellt 

associerade till fysiska rum, men med den digitala utveckling som skett 

under senare decennier finns många möjligheter att skapa variation 

och flexibilitetet i undervisning och examination (se bild 1). 

 

Bild 1: Exempel på studentaktiva lärandeaktiviteter och examensformer som kan 

utformas för lärande och examination av kunskaper och kompetenser i olika typer 

av rum med stor flexibilitet. Bilden är ursprungligen utformad av Marie 

Andersson vid Örebro universitet och Madelaine Johansson. 

I European Standards and Guidelines (ESG) beskrivs hur 

genomförandet av studentcentrerat lärande och undervisning bör 

designas (UKÄ, s. 13, svensk översättning). Den bör: 

• respektera och beakta studenternas olikheter och behov, samt 

att flexibla studievägar möjliggörs 

• beakta och använda olika sätt att tillhandahålla utbildning på, 

när så är lämpligt 

• använda en variation av pedagogiska metoder på ett flexibelt sätt 

• regelbundet utvärdera och justera dels sätten att ge utbildningen 

på, dels de olika pedagogiska metoderna 

• uppmuntra självständighet hos studenten, samtidigt som 

lämplig vägledning och stöd från läraren säkerställs 

• uppmuntra ömsesidig respekt i relationen mellan student och 

lärare 

• säkerställa att det finns lämpliga rutiner för att hantera klagomål 

från studenter. 
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Studentcentrerad utbildning och konstruktiv länkning 

Det har i universitetspedagogiska kurser och utbildningsinsatser jag 

ansvarat för uppkommit frågor om lärarens roll när perspektiven 

förskjuts mot studentcentrerad och -aktiv utbildningsdesign. Blir 

lärarens roll inte så viktig? Och svaret är naturligtvis att lärarens roll 

fortsatt är grundläggande men att det ligger ett stort arbete i den fas då 

kursen designas så att studenternas lärande på bästa sätt stödjs och kan 

utvecklas. Att studentcentrerat lärande skulle innebära att studenterna 

själva bestämmer utbildningens innehåll och förutsättningar är också 

en missuppfattning som jag stött på. Däremot gynnas studenters 

lärande av delaktighet och möjligheter att involveras i sin utbildning 

och inte bara, grovt uttryckt, sitta passiva och ta emot det läraren 

förmedlar (jfr. Pettersen, 2008, Biggs och Tang, 2011). Så, även om vi 

bör sträva efter en utbildningsmiljö där samarbete, kreativitet, 

interaktivitetet och involvering är viktiga aspekter är det utbildnings- 

och kursplaner som alltid utgör basen för undervisningens utformning.  

Det finns en lång tradition av olika former av examination, under 

senare decennier har examination associerats till tentamen, och då ofta 

salstentamen. Men utifrån ny forskning om studenters lärande och 

krav på examination av kunskapsmål som är av olika karaktär har 

behoven av flexibla examinationsformer ökat. Å ena sidan är 

examinationen ett lärtillfälle där studenten själv får stöd att komma till 

insikt om vad de kan eller inte kan. Å andra sidan är examinationen en 

kontroll av studentens prestationer, vilket är det som i lag- och 

förordningstexter definieras som ett betygsärende (Trowald 1997; 

Ramsden 2003; Biggs och Tang, 2011; Johansson 2014; UKÄ, 2017).  

 

Digitalisering, möjligheter och utmaningar 

Det har skett genomgripande förändringar vad gäller förutsättningar 

och möjligheter för en medveten design av lärandemiljöer vid 

universitet och högskolor. Utveckling av digitala medier, digitalisering 

och digital kompetens inom högre utbildning ställer nya krav på 

utveckling av lärandemiljöer, såväl fysiska som virtuella (SUHF, 2016). 

Sett till möjligheterna för att skapa studentaktiv och -centrerad 
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undervisning och examination vid Karlstad universitet finns idag goda 

möjligheter att utveckla kurser med stöd i digitala resurser, exempelvis 

i vår nya lärplattform Canvas. Genom att spela in föreläsningar eller ge 

studenterna tillgång till annat inspelat material innan lektionen 

tillsammans med lärare och övriga studenter, det som benämns flipped 

classroom, ges förutsättningar för en fördjupad diskussion och 

bearbetning av det kunskapsstoff som studenterna ska lära. Det finns 

utöver detta möjligheter till kontinuerlig examination som duggor och 

uppgifter som innefattar kamratbedömning. Som lärare vid Karlstad 

universitet finns nu också möjligheter att utforma digital salstentamen, 

vilket öppnar möjligheter att utveckla designen av skriftlig 

salstentamen.  

Tillgången till information via digitala medier ställer dock stora krav på 

informationskompetens, och i denna rapport finns ett bidrag som 

beskriver de utmaningar som möjligheter som vi som undervisande 

personal ställs inför gällande detta område (jfr. Nilsson och  Eriksson, 

i denna rapport).   

En utmaning är hur digitala resurser kan integreras inom olika ämnen. 

Ann-Britt Enochsson (2016, s. 160) påtalar vikten av att förhålla oss till 

olika ämnestraditioner och ämneskulturer och skriver att ”Ämnen har 

olika struktur och det är olika saker att lära och förstå.[…] det vill säga 

hur låsta vi är i vissa föreställningar om hur saker och ting bör vara.” 

Den digitala tekniken, menar Enochsson vidare, kan utgöra ett stöd för 

att integrera praktiska erfarenheter inom många ämnen. ”Det som är 

viktigt är att fundera på vad elever och studenter har att lära” 

(Enochsson, 2016, s. 160). 

I en rapport från SUHF (2016, s. 11) framhålls att vikten av att beakta 

att vi när vi utvecklar lärandemiljöer måste förhålla oss till att det inte 

bara handlar om teknik och fysiska rum. Vi måste också minnas att 

utveckling av lärandemiljöer måste grundas i en ”pedagogisk 

utveckling i bred mening och att pedagogiken även tillämpas i de nya 

rum och miljöer som digitaliseringen möjliggör. En central del i ett 

utvecklingsarbete är att tydliggöra den pedagogiska grundsynen, som i 

sin tur bör bygga på forskning som visat på vad som gynnar studenters 

lärande”.  
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Key-note speaker 

Konferensens Key-note speaker var Kristina Edström. Kristina 

Edström är universitetslektor i Ingenjörsutbildningens utveckling på 

KTH och hon tar i sin forskning ett kritiskt perspektiv på 

ingenjörsutbildningens vad, varför och hur. I december 2017 

disputerade Kristina med sin avhandling “Exploring the dual nature of 

engineering education. Opportunities and challenges in integrating the 

academic and professional aspects in the curriculum”. Utöver detta är 

Kristina ny chefredaktör för European Journal of Engineering 

Education och har också sedan mer än ett decennium varit djupt 

engagerad i att utveckla konceptet och att sprida kunskap om 

utveckling av ingenjörsutbildning med CDIO (läs mer om CDIO på 

hemsidan http://www.cdio.org/) . 

Kristina höll en mycket uppskattad presentation på temat ”Kursdesign 

för meningsfullt studentengagemang - tio tankar kring möjligheter”. I 

sin presentation behandlade Kristina frågor som relaterar till lärares 

pedagogiska kompetens och skicklighet och hur studenternas 

engagemang och lärande kan stödjas och utvecklas. Ett av Kristinas råd 

är att släppa fokus på sig själv som lärare i den meningen att det 

viktigaste för studenters lärande inte primärt handlar om lärares 

karisma eller popularitet. Det som i högre grad påverkar studenternas 

lärande och resultat hänger samman med en tydlighet i planering av 

kurser och program, att utbildningen innefattar mål som är tydliga och 

relevanta för kunskapsuppbyggnad och kompetens inför kommande 

profession. Här är det viktigt att lärare inte tummar på kvalitet och 

krav, även om det kan vara såväl bekvämt som lönsamt att godkänna 

studenter utifrån de system vi har med ersättning grundad i antalet 

helårsstudenter och helårsprestationer. Kristina tog också upp vikten 

av kontinuerlig utvärdering genom exempelvis kursvärderingar. Här 

betonade Kristina att det för en kvalitetsutveckling av våra utbildningar 

är viktigt att ställa frågor som sedan går att tolka i den meningen att de 

kan bidra till synliggörande av mer kvalitativa aspekter av studenternas 

upplevelser gällande kursernas innehåll. Studenternas prestationer 

som visas genom examination kan också de tjäna som en indikator för 

undervisningens kvalitet.  

I många sammanhang diskuteras vikten av studenternas motivation 

som grund för goda studieresultat. Kristina påtalar vikten av att skapa 
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meningsfullhet i undervisning och examination och frågar om det kan 

det vara så att det är detta som skapar en bas för motivation? Utöver 

meningsfullhet och motivation kan vi också fundera över vad som kan 

trigga studenternas lust, nyfikenhet och sug efter ny kunskap. Genom 

en smart design av kurser och examinationsformer kan vi som lärare 

göra mycket för att öka studenternas aktivitet, exempelvis genom att 

vid kursstart tydliggöra att alla studenter behöver sätta sig in i hela 

kursmaterialet för att klara examinationen. Genom att tillämpa 

kamratbedömning ökar studenternas aktivitet under kursen samtidigt 

som läraren kan nyttja tiden tillsammans med studenterna till en mer 

fördjupad diskussion. Avslutningsvis ger Kristina rådet ”sätt på din 

egen syrgasmask först”, i den meningen att vi genom att planera en 

kurs där vi gör mer av sådant som bidrar till studenternas lärande, och 

där studenterna arbetar aktivt, kan se till att vi som lärare får en 

hanterbar arbetssituation. Att ta bort det som inte fungerar och 

omvandla det till sådant som fungerar kan i många fall spara tid. Hela 

föreläsningen finns inspelad för dig som vill ta del av Kristinas kloka 

tankar och goda råd.2  

 

Lärares bidrag till konferensen  

Rapporten innehåller bidrag som utgår från presentationer vilka hölls 

vid konferensen.  

I det första bidraget, Utformning av aktiva pedagogiska möten i en 

kurs med flippat lärande, skriver Lena Brunzell och Roger Renström 

om hur de arbetar för att stödja studenterna som läser en grundkurs i 

strömningsmekanik vid Karlstad universitet. De beskriver hur de 

designat kursen i enlighet med konceptet flippat lärande (eng. Flipped 

classroom). Genom att använda filmer som studenterna kan ta del av 

innan mötet med läraren och andra studenter skapas möjligheter att 

uppnå en diskussion på högre kognitiv nivå än om tiden med läraren 

upptas av en föreläsning.  

                                                           
2 Du kan ta del av hela föreläsningen via UPE:s hemsida: Kau.se/UPE under fliken 
Tidigare seminarier och konferenser/ Konferens om undervisning och examination 28 
september 2017  
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Bidrag nummer två, Studentcentrerad examination av laborativt 

arbete i kemi, är författat av Gunilla Carlsson Kvarnlöf och Anna 

Smedja Bäcklund. I sitt bidrag analyserar och diskuterar de resultaten 

av studier kring hur studenterna upplever laborationer. De har i många 

år arbetat med en systematisk design av utbildningen i form av 

instruktioner till förberedelser, genomförande och redovisning med 

syfte att ge studenterna ökad möjlighet till lärande. Carlsson Kvarnlöf 

och Smedja Bäcklund betonar vikten av en kursdesign som stödjer 

studenternas förståelse för kopplingen mellan teori och praktik. De 

betonar vikten av att skapa kurser där studenternas upplevelse av hög 

arbetsbelastning kan mildras exempelvis genom att arbeta med 

progression och skapa seminarietillfällen där studenterna får möjlighet 

att diskutera laborationsresultat.  

Benneth Christiansson skriver i bidrag nummer tre, Using Code 

Reviews to learning outcomes in Software Engineering: Adding 

application to the mix, om en kursdesign som skapar möjligheter för 

studenterna att få en god förberedelse för sitt kommande yrkesliv som 

exempelvis IT-konsulter. Genom en examination utformad som Code 

Review ges studenterna möjlighet att i en autentisk situation få 

tillämpa teori och kompetens samtidigt som examinationen ger 

utrymme för formativ bedömning. 

Informationskompetens, ett kritiskt förhållningssätt och akademiskt 

skrivande är viktiga kompetenser som studenter behöver utveckla 

under sin universitetsutbildning. Marie-Louise Eriksson och Inga-Lill 

Nilsson skriver i rapportens fjärde bidrag, All inclusive – ett 

utvecklingsarbete för att stödja studenters akademiska 

informationskompetens, om hur de arbetar med dessa frågor vid 

Universitetsbiblioteket vid Karlstads universitet. Som ett sätt att möta 

en efterfrågan om en samlad utbildning kring medie- och 

informationskompetens diskuteras en webbaserad och öppen lärresurs 

för att stödja studenter, oavsett om de läser på campus eller distans. En 

webb-kurs skulle också, menar Eriksson och Nilsson, kunna bidra till 

en mer flippad modell där studenterna har möjlighet att förbereda sig 

och därmed kunna nyttja tiden i mötet med bibliotekarierna mer 

konstruktivt. 

Roger Rehnström och Lena Brunzell beskriver i rapportens femte 

bidrag, En introduktion för att studenter ska utveckla egna strategier 
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för skrivande, ett utvecklingsarbete kring en handledningsmodell som 

stöd i studenters akademiska skrivprocess. Modellen som texten 

behandlar kallas ”Direkthandledning” och studenterna möter den 

under hela sin utbildning. I sitt bidrag beskriver författarna en 

introduktionsdel, vilken studenterna möter först.  

Avslutningsvis, i rapportens sjätte bidrag, Fler vägar till G. 

Hybridexamination med salsskrivning och duggor, skriver Mikael 

Svanberg om sitt arbete med flexibilitet i examinationsprocessen. 

Genom att erbjuda möjligheten att samla poäng genom kontinuerliga 

inlämningsuppgifter inför den avslutande salsskrivningen kan 

studenterna få möjligheter att i lugnare tempo och miljö arbeta med 

examinationen. Att arbeta med inlämningsuppgifter skapar också 

möjlighet till en formativ arbetsprocess under kursens gång. 

Alla bidrag i denna rapport är granskade av Madelaine Johansson. 
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Utformning av aktiva pedagogiska möten i en kurs med 
flippat lärande  
 

Lena Brunzell och Roger Renström 
 

 

 

 

Sammanfattning 
Att använda flippat lärande i undervisningen har blivit mer och mer 
vanligt i högre utbildning. Studier pekar på att den formen av 
undervisning leder till ökad förståelse, ett ökat engagemang och 
motivation hos studenterna. Dock finns ett uttalat behov av ytterligare 
forskning inom området. I denna studie ligger fokus på hur de 
pedagogiska mötena i en typisk teknisk grundkurs kan utformas för att 
vara aktiva och främja lärandet i de högre kunskapsnivåerna. Den nya 
utformningen bygger på att traditionella möten med studenter såsom 
föreläsningar och lektioner har bytts ut mot diskussionstillfällen och 
laborationer. Räkneövningar finns i båda upplägg men fokus i det nya 
ligger i att arbeta med koncept och hur problem ställs upp. Den 
operativa räkningen lämnas alltid till studenterna. Resultaten blir att 
lärarna idag kan möta studenterna och agera som en coach i deras 
lärande, studenterna är mer aktiva och vi arbetar med kunskapsmål 
där vi analyserar, kritiskt utvärderar, utformar system och gör avvägda 
antaganden. Genomströmningen har ökat från mellan 40-50% till 
mellan 60-70% trots ett ökat krav på förståelsen i examinationen. 
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Introduktion 
Flippat lärande är något som förekommer allt oftare i litteraturen och 
i diskussioner på lärosäten som ett alternativ till den ”traditionella” 
undervisningsformen. Grundtanken med begreppet är att den aktivitet 
som traditionellt förekommer i klassrummet flyttas utanför och det 
studenten traditionellt gjort hemma gör denne istället i klassrummet. 
Att använda flippat lärande är ett sätt att arbeta med ett aktivt 
studentcenterat lärande (O´Flaherty, Phillips, Karanicolas, Snelling & 
Winning 2015). Enligt Jensen, Kummer & Godoy (2015) är ett ökat 
aktivt lärande skälet till de förbättringar i studieresultat som kan ses 
vid byte från traditionell undervisning till flippat lärande. 

Studier pekar på att flippat lärande leder till ökad förståelse, ökat 
engagemang och motivering hos studenterna. På sikt kan flippat 
lärande även leda till ökat långsiktigt lärande [1]. Behovet av ytterligare 
forskning inom fältet, särskilt i relation till teorin och vetenskapen, 
påtalas i flera studier (Bishop & Verleger, 2013), (Abeysekera & 
Dawson, 2015).  

Flippat lärande har enligt Abeysekera & Dawson (2015) tre 
gemensamma karaktärsdrag:  

 

• det mesta av den undervisning som är informativ sker utanför 
klassrummet, 

• tid i klassrummet används för lärandeaktiviteter som är aktiva 
och sociala samt  

• studenterna utför aktiviteter före och efter tiden i klassrummet.  

 

Flippat lärande bidrar enligt Abeysekera & Dawson (2015) till att 
studenterna har större möjlighet att känna sig kompetenta, att de får 
ett socialt sammanhang samt en ökad grad av självständighet då de 
själva har ansvar för sitt lärande. Dessa faktorer leder ofta till en ökad 
studiemotivation. De menar också att flippat lärande kan leda till en 
bättre möjlighet för studenterna att själva styra över sin 
arbetsbelastning och därmed undvika de mest stressiga perioderna.  
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Det är enligt O´Flatherty m.fl (2015) viktigt att det finns en medveten 
utformning av det som är tänkt att ske före mötet i klassrummet i 
förhållande till hur mötet i klassrummet är utformat. I en studie utförd 
av Gilboy, Heinerichs & Pazzaglia (2014) knyts de moment som sker 
före och under mötet i klassrummet till olika typer av lärandemål. Det 
föreslås att de lägre målen i Blooms taxonomi bör lägga före mötet med 
studenterna. Det som sker i det pedagogiska mötet kan då handla om 
de högre målen, såsom att använda och att analysera innehållet. 

En taxonomi för kunskap som ofta används inom de tekniska 
områdena är den av Feisel-Schmitz tekniska taxonomi beskriven av 
Elmgren & Henriksson (2015). Nedan beskrivs nivåerna i taxonomin 
från enkel till komplex: 

 

1. Definiera: kunna ge en definition av ett begrepp eller en princip, 

2. Beräkna: kunna följa regler och procedurer, sätta in data i 
ekvationer/former och få korrekta resultat, kunna lösa typtal,  

3. Förklara: kunna beskriva resultatet/principerna med egna ord,  

4. Lösa: kunna se vad som kännetecknar ett problem, analysera 
och syntetisera, utforma ett system, kunna göra väl övervägda 
antaganden, 

5. Avgöra: kunna kritiskt utvärdera olika typer av lösningar och 
välja en optimal lösning.  

 

Inom ingenjörsutbildningar är traditionen i undervisningsformen 
bestående av föreläsningar och lärarledda räkneövningar relativt stark 
men Prince (2004) belyser i sin studie att studenterna kommer ihåg 
mer om de själva är aktiva och han uppmanar ingenjörsutbildningar 
att vara öppna för undervisning som främjar studentaktivitet. 

Syftet med denna studie är att bidra till utveckling av former, med stöd 
av litteraturen, för hur de pedagogiska mötena kan modifieras för att 
främja studenternas lärande vid övergång från traditionell 
undervisning till flippat lärande. Målet med föreliggande studie är att, 
relaterat till teori som finns presenterad i området, visa och diskutera 
en typ av utformning av aktiva pedagogiska möten utifrån en teknisk 
kurs som till stora delar bygger på flippat lärande. Diskussionen är 
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generell men exempel kommer att tas från en grundkurs i 
strömningsmekanik vilken ingår i en högskoleingenjörsutbildning vid 
Karlstads universitet. 

 

Metod 
Kontext och tidigare upplägg 
Kursen som flippats är en grundkurs i strömningsmekanik vid 
Karlstads universitet. Kursen ges för ingenjörsstudenter i Energi och 
Miljöteknik i deras andra termin. Kursen ges på halvfart, är 7,5 hp och 
inkluderar grundläggande mekanik, fluidstatik och fluiddynamik. 
Studentantalet varierar normalt mellan 20 till 30 studenter. Det är 
mellan två till tre undervisade lärare i kursen. Kurslitteraturen är 
engelsk och består av en bok som är frekvent använd inom fältet.  

De pedagogiska mötena i kursens tidigare upplägg innehöll 4 timmar 
föreläsningar, 2 timmar lektioner och 1 timme räkneövning för 
respektive av kursens sex olika avsnitt förutom repetitionstillfällen. En 
laboration erbjöds under kursen. Kursen har examinerats med två 
tentor, en med hydrostatik och en med hydrodynamik där kravet för 
godkänt har varit 50% rätt på respektive tenta. Det som främst har varit 
drivande för kursens förändring är öka studenternas långsiktiga 
lärande, både genom högre genomströmning på kursen men även som 
förberedande inför kommande kurser. Resurstilldelningen har inte 
varit drivande.  

 

Utformning av aktiva pedagogiska möten 
Vid kursintroduktionen introduceras syftet och skälen till ett flippat 
upplägg med stöd av litteraturen i det didaktiska fältet. Informationen 
ges både muntligt och skriftligt. Kursens upplägg presenteras rent 
instrumentellt, som brukligt är, men det klargörs att de pedagogiska 
mötena har ett upplägg som nödvändiggör studier under hela 
kurstiden. Tydliga förklaringar och instruktioner ges till studenterna 
om vad som förväntas av dem samt vilket stöd de kan förvänta sig av 
undervisande lärare. Vi klargör även det ansvar som ligger på 
studenten att på egen hand orientera sig i kunskapsfältet genom att se 
föreslagna filmer på egen hand som förberedelse till de gemensamma 
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träffarna. Vi uppmuntrar till diskussion av kursinnehåll både med 
kursledningen och mellan studenter. Slutligen uppmanar vi att 
studenterna bildar studiegrupper och pekar ut lämpliga ytor i 
närmiljön för sådana studier. 

Kursen är fortfarande uppdelad i sex olika avsnitt. Varje avsnitt 
behandlas i fyra moment som åskådliggörs i Tabell 1. De fyra 
momenten, som även redovisas mer ingående i texten som följer, kallar 
vi för en loop. 

 

Tabell 1. Översikt av utformning av kursen i Strömningsmekanik. Då kursen 
består av sex avsnitt upprepas samma loop sex gånger under kursen. 
 

Moment Aktivitet 
1. Film Studenten jobbar självständigt med inläsning, gärna med 

studiekamrat. Instuderingsfrågor finns som stöd. 
2. Diskussion Möte i klassrum där text och filmer diskuteras i helklass. Läraren 

problematiserar och agerar som diskussionsledare. Studenter 
ges möjlighet att förklara med egna ord, för lärare och 
studiekamrater för att kontrollera den egna förståelsen. Vi 
arbetar med övergripande förståelse, analogier och ”varför-
frågor” är dominerande.   

3. Laboration/ 
problemhantering 

Möte i klassrum/Lab. Studenterna får själva ställa i ordning 
utrustning, definiera system, utforma och genomföra mätningar 
och analyser. Arbetar med ingenjörsmässig problemlösning, 
reflekterar runt mätmetoder och antaganden.  

4. Jour Möte i klassrum där studenterna arbetar med övningsuppgifter i 
kurslitteraturen. Diskussion runt koncept, uppställning av 
problem och balanser, systemgränser samt analys av svar. Det 
operativa räknandet lämnas alltid till studenten. 

 

1. Film 

I det första momentet i varje loop ligger filmer med föreläsningar som 
länkar på lärplattformen. Dessa föreläsningar är dels egna men 
flertalet är hämtade från nätet där olika aktörer lagt ut föreläsningar. 
De filmer som är hämtade från nätet är på engelska och använder sig i 
stor utsträckning av samma litteratur som i denna kurs, vilket gör 
filmerna högst relevanta för kursen. Längden på filmerna varierar och 
studenterna får tydliga anvisningar om vilka avsnitt som stämmer 
överens med deras kursmål. I de fall det finns flera filmer som belyser 
samma kursmoment finns det rekommendationer om vilken film 
studenterna bör se i första hand. Målet är att inte ha längre filmer än 
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10 minuter. Studenterna kan i och med utbudet av filmer få lite olika 
perspektiv på samma teoriavsnitt. Detta är en tillgång. Studenterna har 
även fått anvisningar att läsa texten i boken innan första träffen i 
klassrummet. Till hjälp har de instuderingsfrågor som är kopplade till 
texten och filmerna. Rekommenderad tidpunkt för att se filmerna finns 
inlagt i studenternas scheman.  

 

2. Diskussion 

Moment två i loopen är ett diskussionstillfälle som erbjuds runt filmer, 
bokens text och instuderingsfrågor. Detta är det första tillfället för 
studenterna till lärarkontakt i ett kursavsnitt. Detta tillfälle drivs 
framåt av studenternas egna frågor. Läraren möter hela 
studentgruppen samtidigt. Diskussionerna börjar i mindre 
studiegrupper, vilka studenterna själva valt att arbeta i. Läraren går 
runt och svarar inte nödvändigtvis på frågor utan problematiserar 
fenomen och aspekter i avsnittet och fungerar mer som 
diskussionsledare än som traditionell lärare som berättar hur det är. I 
detta pedagogiska möte är det är hela tiden studenternas aktivitet som 
styr diskussionerna. Diskussionerna blir ofta olika i grupperna. 
Läraren bär med sig frågeställningarna mellan grupperna och kan på 
så sätt fånga upp moment eller aspekter som flertalet grupper har 
problem med att hantera på ett korrekt sätt. Det typiska 
diskussionstillfället avslutas på så sätt oftast med att hela gruppen 
diskuterar något fenomen eller vinkling av problem som alla tagit upp.  

 

3. Laboration/problemlösning 

Laborationen går ut på att studenterna gruppvis ska definiera system 
och sedan utforma och genomföra mätningar samt göra analyser för att 
få ökad kännedom om systemet. I så stor utsträckning som möjligt får 
de själva ställa i ordning labutrustningen. De får självständigt inom 
gruppen ställa upp hur de ska komma fram till svaret och därefter 
utföra laborationen. Alternativt får studenterna pröva på att hantera 
ett ingenjörsmässigt problem utifrån en textbeskrivning där de 
behöver identifiera ett system, kunna göra väl övervägda antaganden, 
kritiskt utvärdera olika typer av lösningar samt välja en optimal lösning 
för problemet. Studenterna arbetar i grupper som de själva valt och 
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läraren har typiskt halva studentgruppen igång samtidigt. Ett exempel 
ur kursen är avsnittet runt fluider och dess egenskaper. Här går 
laborationen ut på att studenterna ska ta reda på viskositeten 
(trögheten) hos en olja. Labutrustningen som finns tillgänglig är 
följande: olja, en vid och rak behållare, en sfärisk boll, en våg, ett 
mätglas, linjal och tidur. Studenterna ställer upp samband och gör 
mätningar och analyser. Som avslutning får de söka i litteraturen och 
avgöra om deras resultat är rimliga. Tillsammans kan läraren och 
studenterna diskutera hur olika felkällor, mätteknik och antaganden 
påverkat deras resultat. 

 

4. Jour 

Jourtillfället är ett tillfälle där studenterna kan ställa frågor runt de 
räkneuppgifter som rekommenderats i kurslitteraturen. Många 
studenter har, om de fått problem, vänt sig till sin studiegrupp eller 
självständigt letat upp filmer som visar hur typtal beräknas. Inga tal 
räknas på tavlan. Här jobbar vi istället med koncept och med hur vi 
identifierar system, ställer upp problem och balanser. Studenter delger 
sina frågeställningar och vi kan tillsammans reda ut dessa om inte 
studiegruppen tycker att de själva gjort det. Sammanfattningsvis 
jobbar vi med att förstå problemen – ställa upp dem – och analysera 
svaret. Det operativa räknandet får studenten i alla lägen göra 
självständigt.  

Utöver detta finns även ett frivilligt quiz utlagt till varje avsnitt där 
studenterna självständigt kan kontrollera sina kunskaper. Quizet är 
upplagt på liknande sätt som förståelsefrågorna vid examinationen. De 
kan göra detta quiz hur många gånger de vill. Som lärare finns 
möjligheten att gå in och se hur svarsfrekvensen ser ut på olika frågor. 
Är det många som svarat fel på en viss fråga finns möjligheten att följa 
upp detta vid nästa tillfälle. Quizen ger en bra återkoppling både vad 
gäller engagemang i kursen och konceptuella svårigheter. 

Inget av momenten i respektive loop är obligatoriskt. Närvaron är dock 
mycket hög.  
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Examination 
Kursen examineras idag med tvådelade tentor, en förståelsedel som 
görs utan hjälpmedel där det krävs 80 % rätta svar samt en räknedel 
(open book) med 50 % rätta svar som krav för godkänt. Till räknedelen 
får studenterna ha med sig all tryckt litteratur de kan bära med sig. 
Frågorna är till stor del hämtade ur praktiska fall. Hydrostatiken och 
hydrodynamiken examineras var för sig. 

 

Resultat och diskussion  
Definitionen som Abeysekera och Dawson [4] använder stämmer väl 
överens med den struktur av undervisning som beskrivs i denna 
utformning och tillämpning av pedagogiska möten i ett flippat lärande.  

Den genomtänkta utformning av lärarledd tid som O´Flatherty m.fl. 
(2015) menar ska ske före det pedagogiska mötet i klassrummet är 
viktig. Ännu viktigare anser vi vara att lärarna i diskussionen hela tiden 
lyfter, problematiserar och enbart jobbar med de högre målen i 
enlighet med det Gilboy m.fl. (2014) föreslår. Vår erfarenhet är att så 
fort man som lärare börjar jobba på den definierande nivån, nivå 1 
enligt Feisel-Schmitz tekniska taxonomi (Elmgren & Henriksson, 
2015) så är det kört. Studenterna slutar att förbereda sig, avstår från 
att se filmerna och diskuterar mindre i studiegrupper. De blir åter 
passiva åhörare istället för aktiva studenter.  

Samma inaktivitet hos studenterna inträffar om läraren börjar 
kommentera typtalen annat än på en generell nivå. Börjar läraren att 
lägga tillrätta labbarna eller i värsta fall räkna typtal på tavlan i den del 
vi kallar “Laboration/problemhantering” då kan man lika gärna arbeta 
traditionellt med föreläsningar och räknestugor. Denna erfarenhet tror 
vi liksom Prince (2004) beror på den starka utbildningstradition som 
ingenjörsutbildningen vilar på. 

Ett tydligt resultat utifrån den ändrade utformningen av kursen i 
Strömningsmekanik är att genomströmningen har ökat från mellan 
40-50% till mellan 60 och 70%. Detta trots att kraven på 
examinationen har skärps. Det syns att de som har bra resultat på 
förståelsedelen oftast även klarar räknedelen utan problem. Det 
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motsatta är ovanligt. Observationer från lärare på kursen är att de som 
deltar aktivt vid aktiviteterna i mycket stor utsträckning uppnår 
godkänt på kursen. Inga av de beskrivna momenten i looparna är 
obligatoriska, ändå deltar flertalet av de registrerade studenterna i 
aktiviteterna. Vi har istället arbetat med tanken att de pedagogiska 
mötena ska vara så givande att det blir självklart för studenterna att 
vilja vara på plats och delta.   

I mötena med studenterna arbetar vi aktivt med studenternas egna 
frågor och låter dessa vara drivande för undervisningen. Som lärare 
kan vi på ett studentcentrerat sätt möta studenterna där de befinner sig 
i sin lärandeprocess.  

Studenterna inser snabbt att de måste vara förberedda till de 
gemensamma tillfällen som erbjuds. Under kursens gång får vi som 
lärare mycket feedback i samtal med studenterna. Ett exempel från hur 
en av studenterna valt att använda filmerna är att först se på den 
svenska filmen, därefter läsa kurslitteraturen, se på någon engelsk film 
och därefter avslutar med att se den svenska filmen en gång till för att 
bekräfta det som lästs i kurslitteraturen. Detta skulle kunna vara ett 
tecken på att de arbetar mer reflekterande och styrs in mot en 
djupinriktad lärstrategi.  

Mycket av det som gås igenom i filmer och det som står i 
kurslitteraturen är av formen att definiera begrepp och lära sig de 
grundläggande sambanden inom ämnet. I dag får vi betydligt fler 
frågor som handlar om varför olika fenomen uppstår, om varför det blir 
på det ena eller andra sättet. Även frågor där studenterna försöker 
koppla ihop teorin till större sammanhang förekommer oftare nu än 
tidigare. Som lärare utmanas man på ett helt annat sätt och vi ser 
studenternas frågor som en nyfikenhet på ämnet och dess avvägningar 
och fenomen. 

Vid laborationerna är studenterna aktiva. Att få se något praktiskt 
uppger nära 90% av studenterna som besvarat kursvärderingen ha 
hjälpt dem i lärprocessen. Diskussionerna som följer om mätmetoder 
och svarets riktighet är något som är viktigt utifrån ett kritiskt 
perspektiv på en komplex nivå. Det är ofta vid dessa tillfällen som 
handledaren med rätt typ av frågor kan ge studenten ”aha-
upplevelser”. 
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Studenterna måste själva formulera frågor och berättelser för att få 
bekräftelse att de har tänkt rätt. De arbetar även mycket tillsammans, 
de flesta anger att de arbetat mycket i studiegrupper utanför 
schemalagd tid. Detta innebär att de förklarar och diskuterar teorin 
med varandra vilket är önskvärt och bra för lärandeprocessen. 

En jämförelse utifrån kunskapsnivåer kan göras mellan den 
undervisning som traditionellt skett i kursen och den nya 
utformningen. Jämförelsen visas i tabell 2. Den stora skillnaden är att 
vi idag arbetar med de högre kunskapsmålen beskrivna av Feisel – 
Schmitz (Elmgren & Henriksson, 2015). I och med att vi aktivt arbetar 
med laborationer alternativt andra praktiska problemställningar har vi 
diskussioner som handlar om olika systemnivåer, relevanta 
antaganden och att kritiskt utvärdera resultat och metod. Då 
examinationen är uppdelad uppstår möjligheten att examinera 
grundläggande begrepp och definitioner för sig i deltenta 1. I deltenta 
2 kvarstår problemlösning där de högre kunskapsnivåerna kan 
representeras. 

 

Tabell 2. Jämförelse mellan pedagogiska möten i kursens olika upplägg kopplat 
mot kunskapsmål enligt Feisel-Schmitz tekniska taxonomi. 
 

Kunskapsnivå Traditionell kurs Flippad utformning 
Definiera Föreläsning Film, instuderingsfrågor, quiz 
Beräkna Föreläsning /Lektion Film, räkneövning, quiz 
Förklara Lektion / räkneövning Diskussioner, laborationer, 

problemhantering, räkneövning 
Lösa - Laborationer, problemhantering 
Avgöra - Laborationer, problemhantering 

 

En liten del av studentgruppen, mellan 5-10% är ofta negativ till 
upplägget. Det är tydligt att de förväntar sig traditionell undervisning 
med föreläsningar och genomgångar av uppgifter på tavlan. De flesta 
studenter uppskattar dock formen trots att det kräver mer energi och 
engagemang från deras sida. Särskilt studenter som har familj, tränar 
på hög nivå eller av andra skäl inte har möjlighet att delta vid alla 
tillfällen uppskattar upplägget. De har större möjlighet att styra själva 
över en relativt stor andel av kursinnehållet. Något som har varit tydligt 
vid genomförandet är att det är av stor vikt att upplägget förklaras 
tydligt från början. Det ska vara tydligt vad som förväntas av studenter 
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och de lärare som är med i kursen, vilket även konstateras av 
O’Flaherty m.fl. (2015) att vara en förutsättning för ett lyckat 
kurstillfälle. 

Citat från en student:  

“Ja, upplägget har fungerat väldigt bra. Det kändes mer tidskrävande men då 
man fick mer tid till att arbeta sig igenom teorin själv eller I grupp etsade den 
sig fast lite bättre och jag tror att man tjänade på det I slutändan. Det fanns mer 
utrymme för att “tänka själv” innan man frågade om saker som man inte riktigt 
förstod vilket jag också tror hjälpte mig att utvecklas som student och framtida 
anställd.” 

Kraven som ställs på studenterna är högre med nuvarande upplägg 
eftersom frågeställningarna de jobbar med inte är standarduppgifter 
utan uppgifter formulerade i ett sammanhang. De får ett stort ansvar 
och vi ger dem stort förtroende. De pedagogiska mötena hamnar på 
högre kunskapsnivåer med det flippade upplägget. Detta gör att 
studenterna upplever lärarstödet mer påtagligt där de får hjälp med 
tänkandet kring problemen. Studenternas motivation har ökat vilket vi 
ser genom en väsentligt förbättrad genomströmning. 

Slutsatser  
I och med kursens flippade upplägg har det varit möjligt att skapa 
aktiva pedagogiska möten med studenterna. Det är tydligt att vi 
numera arbetar med mer komplexa kunskapsnivåer än med det 
traditionella upplägget vilket ses genom ett bättre resultat vid 
examinationen. Vi tolkar detta som en förbättrad förmåga att ta in och 
diskutera ny kunskap, ett ökat långsiktigt lärande inom ämnet och att 
de ges en god förberedelse inför deras kommande studier och yrkesliv 
som ingenjörer.  

Framtida studier 
Vi kan identifiera fyra olika strategier som studenterna har;  

1. Man följer upplägget och kommer väl förberedd till 
diskussionstillfället. Deltar aktivt i de pedagogiska mötena.  

2. Man följer upplägget och kommer väl förberedd till 
diskussionstillfället. Är passiv och avvaktande i de pedagogiska 
mötena.  
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3. Man deltar i de pedagogiska mötena men är oförberedd.  
4. Man följer inte kursen, alternativt deltar men är mest kritisk till 

upplägget.  

Strategierna studenterna har när de går in i kursen kan i vissa fall 
förändras. Det vore intressant att i en framtida studie på individnivå 
koppla strategi och resultat på tentamina samt i vilken utsträckning 
man som student har ändrat strategi under kursens gång.  

 

  

32



Referenser 
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and Cognitive Load 

in the Flipped Classroom: Definition, Rationale and a Call for 
Research. Higher Education Research and Development, 34, 1–
14. 

 
Bishop, J.L., & Verleger M.A. (2013). The flipped classroom: A survey 

of the research. ASEE National Conference Proceedings, 
Atlanta, 30, 1–18. 

 
Elmgren, M., & Henriksson, A.S. (2015). Universitetspedagogik, 

Studentlitteratur AB, upplaga 3. 
 
Gilboy, M.B., Heinerichs, S., & Pazzaglia, G. (2014). Enhancing 

Student Engagement Using the Flipped Classroom. Journal of 
Nutrition Education and Behaviour, 47, 109–114. 

 
Jensen, J.L., Kummer, T.A., & Godoy P.D. (2015). Improvements 

from a Flipped Classroom May Simply Be the Fruits of Active 
Learning. CBE – Life Sciences Education, 14. 

 
O´Flaherty, J., Phillips, C., Karanicolas, S., Snelling, C., & Winning, T. 

(2015). The use of flipped classrooms in higher education. The 
Internet and Higher Education, 25, 85–95. 

 
Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of 

Research. Journal of Engineering Education, pp. 1–9. 
 

33



34



Studentcentrerad examination av laborativt arbete i 
kemi 
 

Gunilla Carlsson Kvarnlöf och Anna Smedja Bäcklund 

 

 

 

Sammanfattning  

Kurser inom teknik- och naturvetenskap innehåller traditionellt en 
eller flera laborationer. Laborationernas syfte måste på ett tydligt sätt 
kommuniceras till studenterna. Det är också viktigt att det finns en 
synlig koppling mellan kursens lärandemål och laborationerna.  

För att få svar på hur studenterna upplever laborationernas syfte och 
mål i kemikurser, samt hur laborationerna kan bidra till studenternas 
lärande, har studenter besvarat enkäter och deltagit i samtal. Bland 
annat framkom att när studenterna fick samtala om sina beräkningar 
och resultat kunde de i diskussionen bekräfta sin kunskap. Många 
menade också att diskussionerna bidrog till lärande.  

Det är viktigt att universitetslärare sätter studenternas lärande i 
centrum. Om vi kan förstå hur olika undervisnings- och examinations-
former bidrar till studenternas lärande får vi möjlighet att designa våra 
kurser på bästa sätt. 
 

Nyckelord—Examination, Kemi, Laborationer, Studenters lärande  
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Inledning och bakgrund 
Laborationernas plats i naturvetenskapliga och tekniska kurser anses 
som självklar. Det finns dock anledning att diskutera hur 
laborationerna bidrar till studenters lärande. Elliot, Stewart och 
Lagowski skrev 2008 en artikel där laborationernas historiska 
bakgrund i kemikurser presenterades och hur de har ifrågasatts under 
olika tidsperioder. (Elliott, Stewart, & Lagowski, 2008)] 

Kemister idag förutsätts vara bra laboranter, den praktiska förmågan 
är viktig. När en utbildad kemist eller kemitekniker kommer till en 
arbetsplats ska de kunna bidra med sitt praktiska kunnande på 
laboratoriet. Men laborationer kan också bidra till studenters 
teoretiska kunskaper. Det traditionella upplägget för en laboration är 
att studenten ska läsa in ett material där laborationen presenteras i ett 
teoretiskt perspektiv samt instruktioner för det praktiska arbetet. Efter 
laborationen ska studenten bearbeta sina råvärden och få fram ett 
resultat som sedan redovisas i ett protokoll eller en rapport. Att skriva 
en rapport är något som studenten måste lära sig under studietiden. 
Det är viktigt att jobba med progression vad gäller vetenskapligt 
skrivande för att de ska utveckla denna förmåga. Förutom att redovisa 
sina resultat i form av en vetenskaplig rapport finns andra förmågor 
som kan utvecklas under laborationer.  

De lärandemål som kopplar till laborationer kan bland annat vara: 

-Lära sig laboratorieteknik. 

-Visa kopplingen av praktik till kursens teori. 

-Lära sig arbeta i projekt. 

Vilka är då studenternas mål med laborativt arbete? Det vanligaste 
målet enligt DeKorver och Towns (2015) är att bli färdig med 
laborationen – oftast med tillägget: så fort som möjligt. Det viktiga är 
att bli godkänd på laborationen, gärna med ett högt betyg. Ett sådant 
förhållningssätt till laborationer leder till att studenter följer 
instruktionerna strikt och om de i efterhand ska redovisa vad som 
gjorts, så är det instruktionerna de redovisar. Om de får frågor om vilka 
slutsatser de kan dra från sina experiment, så har de svårigheter att 
förklara laborationens syfte och mål. Denna artikel visar att lärare och 
studenter har olika uppfattning om laborationers mål, och det behövs 
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åtgärder för att laborationer ska få den roll som universitetslärare 
planerar för i sin kursdesign. (DeKorver & Towns, 2015)] 

Hur studenter känner inför en laboration och hur man kan arbeta med 
förberedande aktiviteter beskrivs i en artikel av Spagnoli med flera 
(2017). De kunde med hjälp av den så kallade PDR metoden (prepare, 
do, review) öka studenternas motivation. Inför laborationen fick 
studenterna förbereda sig med aktiviteter online. Efter genomförandet 
av laborationen besvarade studenterna frågor på sin lärplattform och i 
ett sista skede genomfördes en workshop. (Spagnoli, Wong, Maisey, & 
Clemons, 2017) 

På senare tid har det praktiska laborativa arbetet satts i fokus. Seery 
med flera (2017) presenterade ett upplägg där studenterna fick titta på 
instruktionsfilmer innan laborationen. Filmerna låg på Youtube och 
man kunde konstatera att filmerna hade fler antal visningar än antal 
studenter, vilket indikerade att de flesta studenter tittade på filmerna 
och även att de gick tillbaka och tittade på vissa moment flera gånger. 
Under en laboration fick studenterna utföra det moment som visats på 
en av instruktionsfilmerna. En medstudent fick under utförandet fylla 
i ett protokoll för att säkerställa att momentet utförts på ett korrekt 
sätt. Medstudenten filmade också utförandet, och filmen laddades upp 
för att senare bedömas av examinerande lärare inför återkoppling till 
studenten. För att undersöka studenternas lärande fick de svara på 
frågor innan laborationen och efter laborationen och det visade sig att 
detta upplägg bidrog i hög grad till studenternas inlärning. (Seery et al., 
2017)] 

Det finns flera som beskriver hur man kan arbeta med studenters 
motivation vad gäller rapportskrivning. Henary med flera (2014) 
introducerade en första del av laborationsrapporten där studenterna 
fick skriva helt fritt om det fenomen som laborationen handlade om. 
Den kunde vara populärvetenskaplig eller upplagd som en saga. 
Genom att kreativt formulera en text om det fenomen som 
laborationen visade blev det mer intressant att sedan rapportera 
resultaten i form av en vetenskaplig rapport. (Henary, Owens, & 
Tawney, 2015)] Som ett alternativ till traditionella 
laborationsrapporter och protokoll kan man använda brevskrivande, 
vilket beskrivs av Burand och Ogba 2013. Vid en laboration skulle 
studenter analysera blyhalten i jord. Resultaten skulle redovisas i form 
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av ett brev som riktade sig till markägaren. I brevet skulle resultaten 
redovisas, men studenterna var också tvungna att förklara resultaten 
till en person som inte var kunnig inom kemi. Breven skickades sedan 
till markägaren, och denna koppling till verkligheten gjorde att 
studenterna verkligen ansträngde sig för att vara tydliga och 
pedagogiska i sitt brevskrivande. Studenterna uppskattade att få ett 
case som var ”på riktigt”. (Burand & Ogba, 2013)] 

För studenter i början av sin utbildning har det visat sig att det kan vara 
svårt att använda kamratbedömning (peer review) då de har svårt att 
uttrycka sig på ett vetenskapligt korrekt sätt och bedöma andras texter 
ur detta perspektiv. Studenträttning senare i utbildningen har visat sig 
vara ett bra sätt att utveckla det egna skrivandet och det kritiska 
tänkandet. Det styr stunderna till en djupinriktad lärstrategi  och ett 
ansvar för den egna inlärningen. Ett sätt att lära studenterna att kritiskt 
granska andras vetenskapliga texter är att anordna en workshop. Vid 
workshopen presenteras korta textavsnitt från underkända 
laborationsrapporter och studenterna får i grupp diskutera vad som 
gör att textavsnittet inte är skrivet på ett vetenskapligt sätt. Vanliga fel 
i början av utbildningen är att skriva i jag-form, skriva kemiska 
reaktioner felaktigt eller använda talspråk. När de identifierat felen ska 
de försöka skriva om textavsnittet på ett korrekt sätt. Studenterna 
uttryckte att det var en bra läraktivitet. (Carr, 2013)] 

Att införa studenträttning av laborationsrapporter innan 
examinerande lärare läser och bedömer den har visat sig vara en bra 
strategi. En fördel är att färre timmar behöver användas för att 
examinera laborationsrapporterna. Den kanske viktigaste fördelen är 
att studenterna lär sig mycket genom att ge återkoppling på annan 
students arbete. De får också återkoppling på det egna arbetet.  

Brigati och Swann har prövat ett upplägg för studenträttning och 
examination av rapportskrivande som minskar tiden för examination. 
Studenterna får dela in sig i grupper om 2-4 studenter. Inom gruppen 
skrivs ett kontrakt för hur arbetet ska genomföras. Inom varje grupp 
skriver studenterna individuella laborationsrapporter som sedan 
studenträttas inom gruppen. Varje student omarbetar sin rapport efter 
studenträttningen och skickar in den via lärplattform. Den 
examinerande läraren väljer slumpmässigt ut en rapport från varje 
grupp som bedöms. Hela gruppen får det betyg som den granskade 
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rapporten. För den student som inte är nöjd med betyget finns ett 
system för att höja sitt betyg. Studenternas lärande visade sig bli lika 
bra som vid individuell bedömning. En fördel var att mer lärartid 
kunde läggas på aktiviteter som ytterligare kunde stimulera 
studenterna till lärande.(Brigati & Swann, 2015)] 

Att undersöka studenternas lärande vid laborationer är ett intressant 
och aktuellt område inom högre utbildning. Studenternas egna 
synpunkter och kommentarer, kopplade till deras kunskap om det 
fenomen som laborationen handlar om, har undersökts genom enkäter 
och samtal. 

 

Resultat och diskussion 

Sedan många år har kemiämnet vid Karlstads universitet jobbat med 
förberedelse, genomförande och redovisning av laborationer med 
syftet att öka studenternas lärande kopplat till de lärandemål som finns 
för laborationerna. Lärandemålen kan se olika ut för olika kurser. Ett 
exempel är ”Efter avslutad kurs ska studenten kunna planera, 
genomföra och rapportera kemiskt laborativt arbete enligt 
instruktioner inom given tidsram”. Vilken teori laborationerna kopplar 
till kan variera från ett kurstillfälle till ett annat. 

Förberedelser 
Det är viktigt att studenter kommer väl förberedda till laborationer, 
både av säkerhetsskäl och för att undvika en alltför hög 
arbetsbelastning under laborationstillfället. En annan orsak är att 
förberedelsen ska koppla det praktiska arbetet till den teori/det 
fenomen som laborationen bygger på. Det finns alltid en instruktion 
för hur laborationen ska genomföras. Oftast är det läraren som skrivit 
laborationsinstruktionen, som innehåller en kort teoridel, en 
genomförandedel samt instruktioner för hur experimentella rådata ska 
behandlas. Dessutom beskrivs hur laborationen ska redovisas. Ibland 
kan instruktionen vara en vetenskaplig artikel, vilken studenterna ska 
”översätta” till en instruktion som de kan följa under laborationen. 
Beroende på vad som ska genomföras under laborationen kan olika 
typer av förarbete vara aktuellt. Vi har jobbat med följande 
förberedande aktiviteter: 
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-Säkerhetsprov. 

-Instuderingsfrågor som kan vara i form av ett självrättande     quiz 
eller en text som lämnas in. 

-Inspelade instruktionsfilmer. 

-Laborationsföreläsningar. 

-Predikterade resultat i protokoll. 

-Block-schema eller projektplan för genomförande. 

-Laborationsjournal där studenterna skriver in frågor inför 
laborationstillfället. 

 

Ett exempel på hur studenter fick förbereda sig inför en laboration, där 
jämvikt skulle studeras i praktiken, var att låta dem prediktera vad som 
skulle hända i de olika momenten av laborationen. Med stöd av teori 
skulle ett resonemang föras om hur och varför reaktionen i 
jämviktssystemet förmodades förändras. Under laborationen jämförde 
de sina resultat mot prediktionen och diskuterade skillnader och 
likheter. I en enkät svarade 90 % av studenterna att den förinlämnade 
uppgiften troligen eller helt säkert bidragit till djupare förståelse för 
teorin. Ett annat exempel av förberedelse inför en  laboration, där en 
speciell analysmetod användes, fick studenterna tillgång till en 
instruktionsfilm före laborationstillfället. Responsen i enkäten visade 
att samtliga studenter ansåg att filmen bidrog till djupare förståelse för 
den analytiska metoden. Att studenterna kom väl förberedda till 
laborationen bidrog till att studenterna arbetade effektivt, vilket 
handledaren uppmärksammade. Att förberedelse inför laborationer är 
av största vikt visar Agustian och Seery i sin review artikel. Många 
förslag på studentaktiviteter som bidrar till ökad inlärning vid 
laborationstillfället finns redovisade, varav inspelade 
instruktionsfilmer är en. (Agustian & Seery, 2017)] 

Vi frågade studenter hur lång tid de i genomsnitt lägger ner när de 
förbereder sig för ett laborationstillfälle. Drygt hälften av studenterna 
använde mer än 2 timmar för förberedelse och ca 15% svarade att de 
behövde mer än 4 timmar för förberedelse inför laborationstillfället. 

40



Nedan följer några studentkommentarer vad gäller förberedelser inför 
laborationer:  

”Lärare borde vara hårdare med att studenterna verkligen ska ha förberett 
sig INNAN laborationen. Tråkigt för den som skulle arbeta ihop med någon 
som inte gjort det och måste vänta på sin labbpartner.” 

”Annas frågor inför labbarna, som var obligatoriska var jättebra!! Borde 
vara så inför alla labbar! Det blev en annan förståelse per labration.” 

”Intro video är bästa sätt att förbereda studenter.” 

”Det gällde att man var ordentligt förberedd för att hinna med alla 
delmoment. Jag upplevde det som att de flesta laboranter samt handledare 
var stressad för att hinna med.” 

”… Färre laborationer som är mer tydliga. Med tydliga menar jag att jag 
saknade en tydlighet i VARFÖR man gör just den laborationen, vad visar 
den?...” 

Från ovanstående kommentarer förstår vi att många studenter 
efterfrågar tydliga instruktioner. Genom att följa givna instruktioner 
får studenterna redskap för att komma väl förberedda inför en 
laboration. Det är också viktigt att den som ska handleda laborationen 
kontrollerar så att alla studenter är väl förberedda och nekar de som 
inte följt förberedande instruktioner att delta vid laborationstillfället.  

 

Genomförande 
Det har visat sig under åren att studenternas förmågor vad gäller 
praktiskt laborationsarbete varierar mycket. Några studenter har 
genomfört många laborationer under sin gymnasietid, andra har haft 
väldigt få laborationer på gymnasiet. Några studenter kommer direkt 
från gymnasiet medan andra har sin gymnasietid långt tillbaka. Vissa 
studenter har ingen insikt i vilka moment av en laboration som kräver 
noggrannhet medan andra har full kontroll över detta. På några kurser 
får studenterna välja laborationspartner medan på andra kurser delar 
läraren in studenterna i laborationsgrupper. Allt detta påverkar 
studenternas upplevelse vid laborationen. Något annat som också 
påverkar studenternas upplevelse är laborationshandledarens 
bemötande och inställning till studenternas lärande under 
laborationen. Det är viktigt hur väl teori och praktik är kopplade till 
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varandra genom kursen. Nedan följer några kommentarer från 
studenterna om laborationers genomförande: 

”Det laborativa behöver kopplas ihop bättre med teorin. Bättre 
labgenomgångar då man lättare fråga om man undrar över något så att 
man inte behöver ta tid till det på själva labtillfället.” 

”…sedan skulle det vara bra att koppla labbarna bättre med kurserna i 
övrigt. Majoriteten av labbarna kändes inte som att de var kopplade till 
kursen. De var bara ett moment som man var tvungen att genomföra men 
man lärde sig inte mycket av dem och de hjälpte inte till att ge någon djupare 
förståelse för det teoretiska materialet.” 

”Tid anpassning med föreläsningarna, så att man hinner läsa och fatta 
innan man labbar och kunna koppla det med föreläsningar och böcker. 
Ibland räcker det inte med att bara läsa labb-kompendium och 
handledningar för att förstå vad man ska göra och varför.”  

 
Majoriteten av studenterna upplever att de har en hög eller mycket hög 
arbetsbelastning under en laboration. Även om det varierar lite från ett 
år till ett annat, så anser minst 75% att det är en alltför hög 
arbetsbelastning under laborationstillfällen. Upp till 38% anser att det 
är en mycket hög arbetsbelastning under laborationstillfällen, vilket 
leder till en hög stressnivå i samband med laborationer. Det är en 
mycket viktig arbetsmiljöfråga både för studenter och för 
laborationshandledare. Genom att aktivt arbeta med förberedelser 
inför laborationstillfället kan arbetsbelastningen minska både för 
student och för laborationshandledare.  

 

Redovisning 
Från de flesta laborationer ska studenterna ta de råvärden som 
erhållits, bearbeta dem och få fram ett resultat. Traditionellt görs detta 
i ett laborationsprotokoll eller i en laborationsrapport. Protokollet kan 
finnas förtryckt där råvärden och bearbetning av dem görs enligt 
instruktioner och resultatet redovisas. En laborationsrapport ska 
författas i form av en vetenskaplig rapport och är något som 
arbetsgivarna tar för givet att studenterna kan efter avslutad 
utbildning.  
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Om syftet med laborationen inte är att utveckla förmågan att redovisa 
laborationens utförande och resultat i en vetenskaplig rapport, finns 
flera olika sätt att arbeta  där studentens lärande i förhållande till 
kursens lärandemål sätts i centrum. Nedan följer exempel på 
alternativa redovisningsformer: 

- Seminariebehandling av resultat 

- Studenträttning av resultat 

- Muntlig presentation av resultat 

- Blogg, där studenten presenterar sina resultat populär-
vetenskapligt 

- Redovisning i laborationsjournal 

  

På en kurs genomfördes en undersökning angående studenters 
lärande under laborationer. Alla laborationer redovisades i ett 
protokoll. För en laboration bearbetades protokollet på traditionellt 
sätt med återkoppling från den examinerande läraren. För en annan 
laboration bearbetades protokollet vid en gruppdiskussion och för en 
tredje genomfördes studenträttning.  

Den första frågan i enkäten var hur studenter ser på laborationer. 
Nästan 20% av de studenter som besvarade enkäten svarade att ”Den 
är bara ett obligatoriskt moment som jag vill få gjort”. På frågan hur 
de kände för att laborationen skulle examineras på plats istället för att 
lämna in protokoll eller rapport inom en vecka på lärplattform svarade 
nästan 90% ”Skönt, ett moment mindre”. Dessa svar visar att det är 
oerhört viktigt att presentera för studenterna vilken roll som 
laborationen har i undervisningen, och speciellt hur den kan hjälpa 
studenterna med deras inlärning under kursen. 

Ett påstående som de tog ställning till var: ”Jag förstår kopplingen 
mellan molekylvikt och ideala gaslagen”. Innan laborationen var det 
35,4% som valde att det stämmer ganska bra eller stämmer helt. Den 
andelen hade ökat till 75,6% efter laborationen. Det visade det sig att 
gruppdiskussion och studenträttning bidrog mer till studenternas 
lärande än det traditionella rättandet från en examinerande lärare. 
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Vid ett senare kurstillfälle ställdes de olika sätten att bearbeta protokoll 
från laborationer mot varandra. För protokoll som rättades på 
traditionellt sätt samt för protokoll som studenträttades ansåg 
studenterna att det fungerade väl och att det bidrog till deras lärande 
vid laborationen. För att utveckla studenträttning behöver man 
förbereda studenterna i enlighet med den forskning som Carr 
publicerat, där studenterna utbildas för studenträttning vid en 
workshop. (Carr, 2013)] 

Det redovisningssätt som visade sig vara det bästa med avseende på 
studentens lärande var när protokollet seminariebehandlades. Så 
många som 66% ansåg att de lärde sig mycket under diskussionen och 
lika många att de kunde befästa sin kunskap under diskussionen. 75% 
av studenterna ansåg också att det var bra att de som studenter fick ta 
ansvar för sitt lärande. 

Vid en laboration fick studenterna redovisa sina resultat i en blogg, de 
skulle med egna ord beskriva de fenomen som laborationen visade. 
Bloggen skulle vända sig till någon som inte studerade kemi, 
exempelvis en vän eller en släkting. Vid muntlig utvärdering visade 
detta redovisningssätt att studenterna motiverades till en djupare 
inlärning då de skulle förklara fenomenenen för någon som var novis 
vad gäller kemi. Det stämmer väl överens med den forskning som 
Henary (2015) och Burand (2013) presenterat för redovisning av 
laborativa resultat. (Burand & Ogba, 2013; Henary et al., 2015)] 

 

Nedanstående kommentarer från enkäter visar studenternas 
upplevelse vid redovisning av laborationer: 

”Jag tycker att man borde få läsa på teoretiskt mer och samlas mer i grupper 
och seminarier istället för massa laborationer som inte ger någon teoretisk 
kunskap utan mer ”laborationsteknik”.” 

”Filmerna med genomgång av rapportskrivning var också bra och 
välbehövliga. Det var jättebra att rapportskrivandet introducerades stegvis, 
med enbart metod-resultat först osv. Det hade nog varit lätt oöverstigligt för 
både studenter och handledare annars.” 

”Fler laborationer där man gör beräkningar och visar innan man går hem 
så man blir godkänd direkt, max ett protokoll och en rapport per kurs...” 
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Slutsats 

För att arbeta mot att studenternas lärande ska vara centralt när man 
utvecklar laborationer i en kurs gäller att man jobbar aktivt med 
förberedelser, genomförande och redovisning. Genom att ha tydliga 
instruktioner för hur studenterna ska förbereda sig, samt kontrollera 
att det har genomförts, kan de genomföra det praktiska arbetet mer 
effektivt samt bidra till ökad förståelse för den teori som ligger till 
grund för det praktiska arbetet. Det har visat sig att studenterna 
upplevt en hög arbetsbelastning vid laborativt arbete. Genom att arbeta 
mer proaktivt, med förberedelser, tror vi att arbetsbelastningen 
kommer att minska. Vi har utvärderat olika redovisningsformer för 
laborativt arbete. Att arbeta kontinuerligt med progression för att öka 
studenters förmåga att till vetenskapligt skrivande är viktigt. Andra sätt 
att redovisa laborativa resultat kan vara väl så bra om den förmåga som 
ska utvecklas är mer kopplad till kursens teori. En redovisningsform 
som visade sig ha stor positiv effekt på studenternas lärande var när 
laborationsresultat seminariebehandlades. 
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Abstract 
In today’s rapid move towards a knowledge society. We see there is an 
increasing demand for higher education qualifications in most 
segments of the labour market. To meet this increased demand we need 
to make sure that our students are workplace ready and prepared for a 
profession. Having two simultaneous careers working as a 
distinguished assistant professor teaching and researching within the 
Software Engineering field at Karlstad University as well as 
maintaining a successful career as a consultant in the IT industry. I 
believe I have an unusually good insight into what students will meet 
when they leave the University and what skillsets our learning 
outcomes should focus to properly prepare our students for what lies 
ahead. One crucial insight I have gained in this position is the 
importance of being able to apply knowledge gained (application of 
learning outcomes). I have also learned that the application aspect of 
learning outcomes within the Software Engineering fields rarely are 
measurable using only written exams. I argue that within the Software 
Engineering field using code reviews is a very efficient way of assessing 
learning outcomes providing students with formative feedback, 
measuring the ability to apply gained skills in a situation relevant to the 
future profession, as well as guaranteeing legal certainty. 
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Introduction 
 

Assessing learning outcomes 
In today’s rapid move towards a knowledge society. We see there is an 
increasing demand for higher education qualifications in most 
segments of the labor market. To meet this increased demand, we need 
to make sure that our students are workplace ready and prepared for a 
profession. What we as teachers in higher education needs to be 
focusing on regarding student learning outcomes are very well defined 
by Kazin & Payne (2009) they define four categories of importance for 
learning outcomes and suggest these four categories to be used when 
assessing and comparing higher education learning outcomes over 
faculties, Universities and even countries. The four categories are:  

"… * workplace readiness and general skills; * discipline-specific knowledge 
and skills ; * 'Soft' skills, such as teamwork, communication, and creativity; 
and * Students’ engagement in their own learning." (Kazin & Payne, 2009, p. 
32).  

These ideas are widely supported even if the naming and the specific 
categories may differ, (Aamodt & Hovdhaugen, 2008; Caspersen, 
Smeby, & Aamodt, 2017; Wagenaar, 2008; Caspersen, Frølich, 
Karlsen, & Aamodt, 2014). What also is clear is that the way we 
measure and assess student learning 'en masse' is using written exams. 
Written exams are in many situations an insufficient tool for measuring 
other aspects of learning outcomes than measuring pure academic 
learning. We also know that the form of examination is a defining factor 
for how students approach learning. In a study performed in Muenster 
Germany by Froncek, Hirschfeld, & Thielsch (2014), where the aim was 
to gather a description of effective exams from the perspective of both 
students and instructors in higher education, they state:  

"From that research we know that assessment is a defining feature of 
students’ approaches to learning… " (Froncek, Hirschfeld, & Thielsch , 2014, 
p. 80) . 

In the field of Software Engineering we argue that written exams for 
assessing learning outcomes even from a summative perspective is an 
inefficient and even wrong method. This argument is supported by for 
instance Ortega-Sanchez (2016, p. 148):  

"Although written exams are likely to remain an important assessment 
component in engineering subjects, it must be acknowledged that even the 
most difficult questions only assess low levels of thinking." . 
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What we instead need within the Software Engineering field of higher 
education is assessment methods that measures more than academic 
learning and does it in a more than a summative way. Caspersen, 
Frølich, Karlsen, & Aamodt (2014, p. 212) describes this as  

"Learning outcomes, as they are approached in the surveys analyzed (which 
again are inspired by many other often-used measurements of learning 
outcomes) can best be understood as approaching ‘transferable skills’; that 
is, the kind of general learning outcomes that are said to be particularly 
relevant for candidates’ employability on today’s dynamic and knowledge 
intensive labour market (sources). The importance of an education that 
includes transferable skills, not just purely academic learning, is emphasized 
internationally as well as nationally for example, through the 
implementation of qualification frameworks."  

At Karlstad Business School where I work as a distinguished assistant 
professor we have an epigraph which I think summarizes my personal 
opinion regarding teaching and assessing in higher education. I present 
the epigraph in a quote from Haglund (2014, p. 4) and then I provide 
an English translation of the quote.  

"Det är främst en sak som vi vill att du ska komma ihåg efter ditt möte med 
Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Kunskap är inte värd 
någonting utan förmågan att kunna använda den." (in Swedish) Trans.: 
"First and foremost there is one thing I want you to remember after your 
meeting with Karlstad Business School. Knowledge is worthless without the 
ability to use it." 

 

Code review as a relevant practice for Software Engineers 
Thongtanunam, McIntosh, Hassan, & Iida (2017, p. 768) describes the 
practice of code reviews as common and relevant practice within the 
Software Engineering practices:  

"Software code review is a well-established software quality practice.". 

Code review as a quality measure for software including a 
recommended practice is defined in an IEEE standard (“IEEE Draft 
Standard for Software Reviews and Audits (Revison of IEEE 1028-
1997),” 2008). In large, long-lived software development projects, an 
effective code review process is key to ensuring the long-term quality 
of the code base (Kononenko, Baysal, & Godfrey, 2016; Yu, Wang, Yin, 
& Wang, 2016; Bernhart & Grechenig, 2013). Shimagaki, Kamei, 
Mcintosh, Hassan, & Ubayashi (2016, p. 212) points out that code 
reviews also play an important role in the process of patching and 
identifying bugs in existing code bases:  
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"Code review is recognized as an effective strategy to discover and fix 
software defects before a set of proposed code changes are integrated into 
the codebase." 

Being a Software Engineer practitioner as well as an assistant professor 
within the Software Engineering field, I very often encounter the use of 
code reviews as means to increase software quality. In my experience 
the specific practice differ from organization to organization and even 
in some cases from team to team within the same organization but the 
common or core practices can always be distilled to a set of common 
denominators. These denominators are divided into three types: 1) a 
set of roles, see table 1; 2) a set of artifacts, see table 2; and 3) a set of 
tasks. 

 

Table 1. The roles in a generic code review. 

Role Description 
Reviewer The person(s) reviewing the code in focus 

for the review. 
Author The person(s) that produced the code 

under review 
 

 

Table 2. The artifacts used in a generic code review. 

Artifact Description 
Code The source code being reviewed, with the 

intention of increasing quality of rendered 
software 

Review checklist A list of aspects and things to take into 
consideration when preparing a review. 

Quality increasing 
measures 

A list of issues identified by the reviewer in 
the code. With a proposed measure to 
eliminate issue. 

Review comments Comments relevant to the code or the 
checklist. Can be in the form of a forum 
discussion. 

Review 
recommendation 

Code passes review or code needs to be 
revised with a following new code review 
(see figure 1). 

 

 

52



   
 

Table 3. The tasks performed during a generic code review. 

Task Description 
Code submission The author indicates in some way that 

the code is ready for reviewing. 
Review preparation The reviewer prepares the review by 

thoroughly go over the code, 
identifying quality increasing 
measures. To ensure completeness 
reviewer oftentimes uses checklists for 
the aspects of quality increasing 
measures. 

Review session The reviewer and author meet for a live 
session where reviewer delivers 
identified quality increasing measures 
and the author and reviewer together 
identifies which measures should be 
done by the author to revise the code. 

Review result The reviewer and author defines a 
review result in the form of a review 
recommendation. 

 

A generic process for a code review can then be described as in the 
following figure (figure 1). 
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Figure 1: Generic code review process 

 

 

Code review as an assessment tool for learning outcomes 
I got the initial idea of using a pure code review as an assessment tool 
(part of the examination process) during a class I taught relying on an 
oral exam. It was a pure programming class in which I already had 
eliminated the written exam as a part of the examination process as it, 
in my opinion, was an inferior way of assessing learning outcomes. 
Pereira, Flores, Simão, & Barros (2016) did a study in 2012/2013 aimed 
at analysing feedback and assessment methods in higher education. 
The study was carried out in five public universities in Portugal 
entailing 605 undergraduate students from different programs.  

"This research also suggests that teachers should use learner-
centred methods and should avoid traditional exams (as a single 
method to assess students’ learning) due to their characteristics 
of narrow and summative nature that prevent self-regulated 
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learning in all phases and the effectiveness of feedback." (Pereira, 
Flores, Simão, & Barros, 2016, p. 13)  

The situation of solving programming problems on paper without the 
aid of tooling or manuals is just too far removed from the actual 
circumstances when coding. Correct and efficient programming is 
based on the active usage of tools and manuals and using written exams 
for this means that you skewer what the students focus on during the 
programming classes and what they do to prepare for the exam. Lile & 
Bran (2014, p. 130) points out that activity is a key aspect in student 
learning:  

"Active students’ involvement in the course and seminar, activity 
organization on active principles determine good results of learning, not 
only from the point of view of stocked information, but also behavior, 
competencies required by professional and personal life.". 

 Further what Froncek, Hirschfeld, & Thielsch (2014, p. 80) deduces I 
have found to be very true in my practice as a teacher, students adapt 
learning methods based on the form we assess:  

"From that research we know that assessment is a defining feature of 
students’ approaches to learning… ".  

And the students put emphasis on passing the exam instead of learning 
the trade of a programmer. So I thought that using an oral exam instead 
would introduce an examination form that actually closer maps to what 
the task of programming actually entails. In my experience I found that 
this was true to some extent. It was obvious to me that students payed 
much more attention to the tasks related to programming and less 
attention on how to pass the exam. But even if I increased the results 
in terms of reaching learning outcomes also provided students with an 
assessment form that at least did not interfere with what I tried to teach 
them I still was not fully content. It was not enough that I had 
eliminated or minimized the impact of choice of examination form, I 
still felt that oral examination was not enhancing the student attention 
to achieving learning outcomes. I also needed a way to do examination 
in a way that guaranteed legal certainty. In my efforts to adapt not only 
my teaching to the learning outcomes I had already put a lot of the 
assessment/examination parts of the class into a set of "real life" like 
programming tasks. These tasks mapped very well to real life 
programming assignments and from that perspective forced the 
students to pay attention to the right things to achieve learning 
outcomes. But as real-life programming seldom is an individual task 
student could cooperate on programming assignments. This meant 
that I could assess a specific hand in but not assess each individual as I 
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allowed hand ins with more than one author. Enforcing that everyone 
did every exercise individually did not feel right as again I would 
remove them from the reality which I tried to prepare them for. So, 
then I realized I could use individual code reviews as an assessment 
method. This would provide me with a method for assessment that 
both gives me individual examination with legal certainty and at the 
same time is an examination form that utilizes ways of working they 
are very likely to use later in their career. 

 

The evolution of the used code review process 
When trying to figure out a way to use code reviews for assessing 
learning outcomes I of course have relied heavily on my real-world 
experience and using that to recreate a code review situation as close 
as possible to what I encounter in practice. But I still realized I need to 
adapt the process to fit my need of proper assessment of learning 
outcomes. In the recent year I have also developed an interest into 
current research progress in the field of assessment of learning 
outcomes and particularly research related to using real life practices 
for assessment purposes. When going through the research literature I 
however only found approaches including code reviews where the 
students themselves manned all the roles, ie. students reviewing 
students like Wang, Li, Feng, Jiang, & Liu (2012). In their research I 
however found some very encouraging conclusions:  

"Teachers assess and give scores to students based on their performance in 
writing, reviewing and revising programs and their abidance to a peer code 
review process. After using this approach in two courses in two consecutive 
semesters, we observed significant improvements of student learning in 
various aspects. We also conducted two questionnaire surveys and two 
interviews. The survey data and the interview report indicated that this 
assessment approach demonstrates high practical values in assessing 
student learning outcomes in programming languages." (Wang, Li, Feng, 
Jiang, & Liu, 2012, p. 412).  

The big difference between my approach and that of ibid. is that in my 
case it is the examiner that performs the role of the reviewer and based 
on the examiner findings during the review preparation phase together 
with the performance by the author during the review session, deliver 
an assessment (and as a byproduct also a grade). By delivering a 
constructive review I also achieve a formative assessment strategy 
instead of a summative meaning I provide students with feedback they 
can directly incorporate into their learning instead of only providing 
them with a measure of their current "level of achievement" (
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Hirschfeld, & Thielsch, 2014; Colomer, Pallisera, Fullana, Burriel, & 
Fernández, 2013; Ortega-Sanchez, 2016; Pereira, Flores, Simão, & 
Barros, 2016; Yorke, 2011). 

So what I need is a code review process that ensures a proper and 
unbiased assessment of the majority of the defined learning outcomes 
and at the same time guarantees legal certainty during examination. 

 

 
Figure 2: Code review checklist aligned with assessing learning outcomes. 

The code review process I have designed differs from the generic 
process described in figure 1 in the following ways: 

1. We do not assign a reviewer as it is always the person responsible 
for performing student assessment that performs that role 
(examiner). 

2. We have included a task for guaranteeing legal certainty where 
the student before the code review starts needs to identify 
themselves using a legal binding photo ID. If a photo ID cannot 
be produced at this point the code review is aborted and the 
student needs to redo the code review at next available 
opportunity. 

3. At the end of the review instead of Author(s) and Reviewer(s) 
agreeing on a review result for the code base the teacher 
communicates the assessment result based on code review 
outcome and the student gets this information presented in a 
constructive way regardless if the student passes or fails. The 
student also gets access to review comments and suggested 
quality increasing measures regardless if the student passes or 
fails. Figure 3 illustrates the adjusted code review process I use. 
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Figure 3: Adjusted code review process to be used for assessing and grading 
learning outcomes. 

 

 

Results and Discussion 
 
The good 
Over the years I am confident that I have raised student achievements 
this is even measurable in the levels of students both passing the classes 
as well as an increased number of students with "pass with distinction". 
This is probably not only due to the fact that I use code reviews as part 
of the examination but I have not done any studies trying to clarify this 
assumption. However, as the changes I made to the classes over the 
years all are aimed at aligning what we do in class to what they will 
meet in their profession I am still confident that introducing code 
reviews as a part of the examination plays at least a part in my 
perceived increased results. I am aware of the obvious research flaws 
in my claims here and present them in a chapter below. As I have been 
focusing on introducing real life scenarios and practices into the classes 
I am confident that I at the same time thereby raises my student's 
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perception of relevance for the classes and probably also peaks their 
interest and by that increase their motivation to achieve learning 
outcomes. In real life software engineering practice, it is very common 
with cooperation and teamwork. In my experience it is an exception for 
Software Engineers to work in isolation, based on this I encourage 
cooperation in class work. This can however have the gigantic 
drawback of weaker students taking advantage of stronger students by 
"piggy backing" of stronger students' performance. This is a known fact 
even in reality and is defined with the Pareto principle saying 80 
percent of the work is done by 20 percent of the team (Mar, 2013). I do 
not see this as a problem for the stronger student, the one carrying the 
weak, as this will in fact increase the stronger students' achievements, 
but it is a problem for the weaker students as it may in fact mean that 
the student does not reach the required level of achievement to pass the 
class. Using individual code reviews alleviates the situation as I now get 
a handle on each student's performance and by choosing this form of 
examination I have removed or at least diminished the use of "piggy 
backing" as a viable method to pass the class. The weak student needs 
to pass the code review and the only viable way of doing that is by 
reaching an enough level of achievement to get a "pass" by the teacher 
during code review. This fact also gives me as a teacher a much higher 
confidence when grading, I actually have a real code review session 
with each of my students, with review notes and a live performance by 
the student to lean on when grading. I have also noticed a decrease of 
students challenging the grading I do as we almost always leave the 
code review in agreement, usually the student agrees with me regarding 
their own performance and by providing them with formative feedback 
instead of summative I also believe they have a better handle on what 
they need to enhance to reach required learning outcomes. In those 
rare cases we disagree I always offer the student to redo the code 
review, giving the student the chance to prepare (achieving learning 
outcomes) and come back for a new code review session. This is similar 
to, but better than, retaking a written exam as I provide formative 
feedback and not only summative which is the case with a written 
exam. As a final tidbit I would like to mention the fact that by doing a 
code review that actually affects their grade there is a stake for the 
student when they participate. Later on in their profession the very 
same stake actually exists in the exact same situation. Code reviews are 
used to measure author performance and plays for many Software 
Engineers a very big part in their carrier development and growth. To 
actually come prepared with this experience already from the 
classroom gives my student an edge over students that have no 
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experience of their own behavior in this situation when there are stakes 
involved. It is not only training it is actual examination and assessment. 

 
The bad 
Using code reviews to assess learning outcomes as opposed to using a 
written exam is very time consuming. I would say that it requires much 
more resources both in preparation as well as in actual delivery and 
after work. But I would argue that all formative assessment strategies 
are more time consuming than summative ones and the gain won in a 
formative assessment from a student learning perspective out ways the 
increased effort needed. 

I would also say that the qualifications the examiner needs to be able 
to effectively and correctly use a code review strategy for examination 
should not be underestimated. I personally think "you can get away 
with" a lot using written exams and you basically only need 
qualification for designing the exam and defining the scoring strategies 
to use. When that is done it does not require any specific skill set to 
actually do the grading. When using code review the examiner needs to 
be the same person who prepares the code review (for each individual 
student), carries out the actual review and after that provides the 
correct formative feedback in a constructive way. This requires an in 
depth skill in programming, software design, code review process and 
learning outcome assessment methods. 

One big drawback with using Code review as an assessment method is 
it does not provide any options for anonymous examination and 
therefore the risk of bias. It is therefore crucial that the examination is 
based on the same principles and strategies for each student. As an 
examiner you also need to scrutinize each grading and feedback by 
leaning on the code review checklist (which is the same for all students) 
to avoid potential bias. 

 

The Ugly 
I am currently basing my claims on my perception, student 
spontaneous feedback and statements made in student course 
evaluations. It may be the case that it is only the students that benefits 
from my choice of examination form that provides feedback while the 
students that don’t feel they benefit chooses to stay silent. I am aware 
of this as a big flaw from a research perspective and I plan to remedy 
this as one of the next steps in my research. I plan to, using qualitatively 
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sound research methodologies, analyze existing results from student 
course evaluations as well as performing interviews with students at 
appropriate times in during their studies. 

I also realize that I am in this paper not transparently showing how I 
aligned learning outcomes with the code review checklist I use. This is 
an obvious flaw, but I decided to not include it in this paper as it is an 
interesting subject for a paper of its own and also would skewer the 
topic of this paper. 

 

 

Conclusion 
As I work part time as a Software Engineer consultant and part time as 
a distinguished assistant professor teaching Software Engineering in 
higher education I have a very good empirical foundation for my choice 
of code review for assessing learning outcomes. It is a practice I use in 
reality for several real life Software Engineering projects and I deliver 
these in both the capacity of the Author as well as in the capacity of the 
Reviewer, so from an action research position I have a very strong 
foundation to my claims and results. 

I have also had a long carrier as a teacher within higher education and 
have an extensive experience and genuine interest into my students 
learning, I thereby have a big interest and a lot of effort invested into 
ways of assessing learning outcomes. At the same time, I also work with 
assessing learning outcomes and skill levels in the Software 
Engineering industry worldwide. I regularly assist customers with 
competence assessments and competence enhancement plans where 
assessing learning outcomes is of great importance. This combination 
of practices I think gives me a good empirical foundation for my claims 
even if they of course currently can’t be viewed as more than my claims. 
As a next step in my research I am going to investigate the outcome of 
the use of Code Review for assessing learning outcomes by deep 
interviews. 
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All inclusive - ett utvecklingsarbete för att stödja 
studenters akademiska informationskompetens 
 
Marie-Louise Eriksson & Inga-Lill Nilsson 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Dagens digitala medielandskap har dramatiskt ökat betydelsen av 
studenters medie- och informationskompetens (MIK), inte minst vad 
gäller vetenskaplig information och det sammanhang den publiceras i. 
Detta är också ett grundläggande mål för högre utbildning enligt 
Högskoleförordningen. Begreppet MIK innefattar flera av de 
kompetenser som biblioteken undervisar i och som krävs för att 
använda och kommunicera information i de akademiska studierna. För 
att säkerställa att alla grundstudenter har samma möjlighet att träna 
dessa färdigheter har Karlstads universitetsbibliotek under året startat 
ett utvecklingsarbete som bland annat mynnat ut i en webbkurs i 
akademisk informationskompetens. Kursen kommer att finnas 
tillgänglig i lärplattformen Canvas och innehålla moduler som kan 
användas separat men även som en del av ett mer studentaktivt och 
flexibelt lärande för att komplettera övrig undervisning. Förutom de 
färdigheter som traditionellt kopplas till begreppet 
informationskompetens: informationssökning, referenshantering och 
källkritik, kommer kursen även att omfatta nya akademiska 
informationskompetenser som upphovsrätt och akademiskt skrivande. 
En förutsättning för en lyckad implementering av kursen är ett ökat 
samarbete mellan bibliotek och lärare kring behov, utformning och 
integrering i studenternas ämneskurser. 
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Inledning 
Att hålla sig uppdaterad och att ha ett källkritiskt förhållningssätt till 
information är viktiga förmågor i dagens digitala informations-
samhälle. Samtidigt som det är förhållandevis enkelt att söka 
information på internet är det svårare än någonsin att avgöra vem som 
ligger bakom informationen eller varför vissa träffar dyker upp i en 
sökmotor och andra inte. Detta ställer allt större krav på studenters 
medie- och informationskompetens (MIK) och är viktig kunskap för att 
lyckas med studier och arbetsliv.  
 
Att förstå och att kunna identifiera ett informationsbehov, att kunna 
söka fram, utvärdera och använda informationen för ens behov är 
naturligtvis viktigt för att klara olika studieuppgifter, men det är också 
nödvändiga förmågor för att kunna fatta välinformerade vardagsbeslut. 
Det är även eftersökta kompetenser hos arbetskraft i allt större 
utsträckning (Saunders, 2018). Att studenter kan söka, samla och 
kritiskt tolka relevant information efter avslutad utbildning är därför 
ett grundläggande mål enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:1003). 
  
Karlstads universitetsbibliotek arbetar sedan länge med stöd till 
studenter och personal kring frågor som rör informationskompetens 
och akademiskt skrivande. När det gäller undervisning till studenter i 
informationssökning, referenshantering, introduktion till bibliotekets 
resurser med mera finns det ett bra men långt ifrån heltäckande 
samarbete mellan undervisande bibliotekarier och lärare. Målet med 
universitetsbibliotekets undervisning är att ge alla studenter möjlighet 
att träna och utveckla sina förmågor i akademisk informations-
kompetens. Studier har visat att studenter känner att de saknar dessa 
färdigheter och att de inte känner till vilka resurser och tjänster som 
biblioteket erbjuder (Yevelson-Shorsher & Bronstein, 2018). Förutom 
undervisningstillfällen anordnar universitetsbiblioteket regelbundet 
föreläsningar, öppna seminarier, drop in-tillfällen (till exempel för 
skrivhandledning) och workshops. Ytterligare stöd ges i form av en 
mängd olika digitala lärobjekt, exempelvis manualer, information på 
bibliotekets webbplats, ämnesguider samt filmer. 
                                                                                                               
Trots existerande samarbeten och de resurser som läggs på att stödja 
studenternas lärande i MIK-frågor upplever undervisande 
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bibliotekarier att det är svårt att erbjuda ett samlat och ämnesförankrat 
stöd. Med bakgrund i detta, samt ett ökande antal distansstudenter, 
startade därför under 2017 ett utvecklingsarbete på 
universitetsbiblioteket. Målet var att samla och utveckla stödet till 
grundstudenter i MIK-relaterade frågor i akademisk miljö. 
Organisatoriska förändringar och aktiviteter genomfördes under året, 
till exempel påbörjades en modernisering av bibliotekets under-
visningssalar och en undervisningsgrupp bildades. Universitets-
pedagogiska enheten ledde även en workshopserie med syfte att stärka 
bibliotekets blended learningkompetens.   
 
Ett av målen med utvecklingsarbetet var att undersöka möjligheterna 
att utveckla en webbaserad öppen lärresurs med fokus på akademisk 
medie- och informationskompetens som ett sätt att bättre stödja 
studenters lärande i informationskompetens, oavsett om de är campus- 
eller distansstudenter. En webbkurs i informationskompetens skulle 
vara en viktig del i bibliotekets arbete mot en mer flexibel undervisning 
där biblioteket erbjuder digitala informations- eller övningsresurser 
som studenterna kan använda innan det fysiska undervisningstillfället. 
Klassrumsundervisningen skulle då kunna bestå av mer konstruktiva 
och studentaktiva workshops och diskussioner samt ge en bättre 
förutsättning för personlig feedback från den undervisande 
bibliotekarien. 
 
 
Begreppet informationskompetens 
I begreppet medie- och informationskompetens definieras ett antal 
färdigheter som var och en av oss behöver för att aktivt kunna ta del av 
och utöva våra demokratiska rättigheter. Begreppet lanserades av FN:s 
organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) och har de 
senaste åren kommit att användas i allt större utsträckning. Begreppet 
översätts vanligtvis till medie- och informationskunnighet – MIK 
(Unesco, 2011). 
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Bild 1. Medie- och informationskunnighet. Bearbetning av: UNESCO Media and 
Information Literacy Curriculum for Teachers (2011). 

 
 
Det finns många definitioner av begreppet, men till de kompetenser 
som anses ingå brukar dessa räknas: mediekunnighet, digital 
kompetens och informationskompetens - förmågan att kunna söka, 
finna, kritiskt granska och använda information för olika syften och i 
olika sammanhang. Att arbeta med dessa färdigheter och kompetenser 
på olika sätt har länge tillhört bibliotekens kärnuppgifter, även innan 
genombrottet för digital teknik. Sedan cirka tre decennier finns det 
dessutom forskningsbaserad kunskap inom biblioteks- och 
informationsvetenskap i ämnet, särskilt med utgångspunkt i det 
internationella begreppet information literacy (Sundin & Eckerdal, 
2014). I Teaching information literacy in higher education (Løkse, M., 
Låg, T., Solberg, M., Andreassen, H.N. & Stenersen, M., 2017) 
diskuterar författarna om begreppet academic literacy kan vara 
användbart för att samla och beskriva de olika element som 
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informationskompetens består av i den akademiska miljön. Där skulle 
kunskap om att värdera och förstå information, om referenshantering, 
informationssökning, lärandestrategier, akademisk integritet samt 
kritiskt tänkande ingå. 
 
Andra begrepp som diskuteras är till exempel meta literacy där 
informationskompetens beskrivs som en metakompetens vilken 
möjliggör förmågan att tillgodogöra sig nya kompetenser, förmågor och 
ny kunskap. Genom att träna studenters metakompetens förbereds de 
till ett kritiskt, adaptivt och aktivt deltagande i dagens informations-
landskap (Kelsey, Michele, Thomas & Trudi, 2017). Ett annat 
övergripande begrepp är information fluency som innefattar de 
kompetenser vi lägger i begreppet informationskompetens men som 
uttrycker en högre nivå av kompetens. En person som är “information 
fluent” behärskar de flesta informationskompetenser, kan använda 
dem i digitala sammanhang och gör det regelbundet (ACRL, 2013).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 2. Information Literacy Landscape. Secker and Coonan. (CC BY-NC-SA 3.0) 
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En enhetlig definition av begreppet är som nämnts svår att finna. Den 
snabba informationsutvecklingen och behovet av nya kompetenser 
kräver att begreppet informationskompetens behöver breddas. Vad vi 
lägger i begreppet beror på kontexten och man kan se informations-
kompetens som ett antal kompetenser som är kopplade till varandra i 
olika praktiska situationer, exempelvis informationssökning (Limberg, 
Sundin & Talja, 2013). Kritik mot att definiera informationskompetens 
som en uppsättning generella förmågor har förts fram, istället vill man 
se informationskompetens som kontextuell och som något som 
kommer till uttryck i olika sociala praktiker (Lloyd, 2005; Pilerot, 
2009). 
 
1956 publicerade Benjamin Bloom och hans kollegor vid universitetet i 
Chicago  Taxonomy of educational objectives där de klassificerar olika 
intellektuella förmågor och kopplar dessa till lärande och undervisning 
(Bloom, 1956). Sedan dess har en mängd revideringar av denna 
taxonomi gjorts, bland annat för att redogöra för de nya beteenden och 
möjligheter till lärande som den digitala tekniken har medfört och vilka 
förmågor en sådan digital kompetens skulle innefatta (se bilaga 1).  
 
Keene, Colvin och Sissons (2010) har sammanställt en översikt över 
studenters informationskompetens och kartlagt dem mot Blooms 
taxonomi över kognitiva förmågor. De visar att många traditionella 
kompetenser som förknippas med informationskompetens återfinns i 
de tre första av kategorierna: komma ihåg, förstå, applicera. Endast de 
färdigheter som innefattar problemformulering, att värdera 
information, att kunna bedöma vad som är relevant samt de förmågor 
som är kopplade till användandet av information som till exempel att 
skriva en rapport eller uppsats hamnar på den högre nivån (analysera, 
utvärdera, syntetisera/skapa). I sin modell fokuserar författarna på den 
process som en student går igenom snarare än att lista olika aspekter 
av informationskompetens som instrumentella färdigheter. 
 
På forskningsbibliotek har intresset för etiska och juridiska frågor ökat. 
Association of College and Research Libraries (ACRL) har gett ut olika 
standarder för informationskompetens som skall fungera som stöd för 
att konstruera och implementera informationsprogram inom högre 
utbildning. I Information Literacy Competency Standards for Higher 
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Education beskrivs de kunskaper studenterna förväntas ha: “The 
information literate student understands many of the ethical, legal and 
socio-economic issues surrounding information and information 
technology”. Det är färdigheter som rör immaterialrätt, upphovsrätt, 
plagiering, korrekta citeringar men också kring användning av fria 
resurser eller licenser (Duckett & Warren, 2013).   
 
Studenternas möjligheter och förutsättningar att använda eget och 
andras upphovsrättsligt skyddat material har förändrats med den 
digitala tekniken. Digitalt material kan enkelt delas, återanvändas och 
spridas och inför det akademiska skrivandet ställs nya krav på etiska 
bedömningar och upphovsrättslig kompetens. Likaså fortsätter fria 
utbildnings- och forskningsresurser att öka och det krävs kunskap om 
lagar, regler och etik för att praktiskt kunna hantera upphovsrätts-
frågor i olika situationer. Upphovsrätt är huvudsakligen en juridisk, 
men också en etisk fråga. Ideell rätt handlar om respekt för andras verk 
och akademisk hederlighet, vilket kräver att studenterna kan redogöra 
för vilka verk man använt och referera korrekt. Ses upphovsrätt utifrån 
ett bredare perspektiv blir det tydligt att kunskap om upphovsrätt och 
plagiering är en del av det vi benämner informationskompetens där det 
kan utvecklas en förståelse för politiska, ekonomiska eller kulturella 
aspekter av information. Begreppet copyright literacy kan med 
anledning av detta läggas till listan över betydelsefulla kompetenser 
som ingår i informations-kompetens, en kompetens där fokus inte 
enbart är på att följa lagstiftning utan där det kreativa skapandet och 
den praktiska användningen av information är betydelsefull. 
 
 
Undervisning & studenters informationskompetenser 
Att kunna sovra i mängden information och att ha ett källkritiskt 
perspektiv har blivit lika viktigt som att använda en effektiv sökteknik 
när man som student söker information. Det är betydelsefullt att veta 
vem som publicerat en text, att kunna identifiera målgruppen men 
också hur och var informationen publicerats. Biblioteksundervisning 
har tidigare i huvudsak koncentrerats kring sökstrategier och 
ämnesdatabaser men biblioteken har under senare tid börjat intressera 
sig mer för andra kompetenser än informationssökning (Saunders, 
2018).   
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Ett mål med universitetsbibliotekets undervisning är att hjälpa 
studenter att utveckla hållbara lärstrategier och ett vetenskapligt 
förhållningssätt till information. Det räcker inte att lära ut 
instrumentella söktekniker eller hur en korrekt referens till en 
vetenskaplig artikel ska skrivas. Studenterna har ofta teknisk kunskap 
och kan navigera i en digital kommunikationsmiljö. Men att de kan 
hantera mobiler, iPads eller andra enheter innebär inte per automatik 
att de vet hur de effektivt ska söka, ta fram eller värdera informationen 
bland alla resurser som finns tillgängliga (Yevelson-Shorsher & 
Bronstein, 2018). Den underliggande målsättningen med all 
undervisning i informationskompetens handlar därför om att stimulera 
och förbättra lärande (Løkse m. fl., 2017).   
 
Att behärska det akademiska skrivandet omfattar kunskaper kring 
sökning, dvs sökfunktioner, teknik, söksätt men också kunskaper om 
språk, ett kritiskt förhållningssätt, att kunna använda källor på ett 
korrekt sätt i den resonerande texten samt en förmåga att ställa upp 
mål (Enochsson, 2007, s. 124). Trots att läsa, skriva, söka och värdera 
texter bidrar till ett meningsfullt sammanhang betraktas ofta det 
akademiska skrivandet som en separat, teknisk färdighet. I själva 
verket är dessa delkompetenser svåra att skilja åt. Det är centralt för 
studenterna att de får utveckla sina akademiska färdigheter inom 
ramen för ämnesstudierna och att integrera skrivundervisningen i 
ämnesundervisningen (Heinonen & Sköldvall, 2015). Akademiskt 
skrivande är ett brett begrepp även på det viset att det omfattar 
publicering eller spridning av kunskap. Genom digital 
publiceringsteknik har spridning av olika typer av publikationer 
förenklats och det är inte längre bara forskare och lärare som är skapare 
av material. 
 
De flesta universitetsbibliotek har, förutom studentundervisning i 
informationssökning, mer eller mindre omfattande skrivstöd i form av 
workshops eller drop-in verksamhet. Vid Karlstads universitet finns ett 
språkstöd som sedan 2018 är lokaliserat i biblioteket, dit studenterna 
kan vända sig för att få vägledning och stöd i att utveckla sitt 
akademiska skrivande. I en pilotstudie från Karlstads universitet 2015, 
beskrivs olika aspekter av studenters skrivande och behov av stöttning. 
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Informanterna i studien väljer i liten utsträckning att använda 
språkresursen, istället anlitar man ofta närstående för hjälp och önskar 
gärna handledning på distans (Grönwall, 2015). Att man hellre 
kontaktar närstående för hjälp beror inte enbart på att de är 
lättillgängliga utan ofta på att man som student inte vet vad målet med 
skrivuppgiften är eller vad man förväntas göra och man undersöker 
därför inte vilka möjligheter till stöd som finns (Blake, Wass & 
Walmsley, 2011). I regel kontaktar man skrivhandledningen sent, oftast 
under slutet av utbildningen. Grönwall (2015) lyfter fram behovet av 
systematisk akademisk skrivträning och att akademin måste förhålla 
sig till det allt större behovet av stöd.  
  
Att finna relevant information är en tidskrävande uppgift. Det krävs 
kompetens, en kompetens som kräver träning. Om studenterna 
serveras färdiga lösningar och inte får möjlighet att träna 
informationssökning kommer de också fortsättningsvis att behöva 
stöd. Studenterna får i bibliotekets undervisning tips på hur de kan 
söka, utforska skillnaden mellan olika källor, databaser, biblioteks-
kataloger, forskningsportaler, tidskrifter mm.  För många studenter är 
det första gången de kommer i kontakt med vetenskapligt material, till 
exempel avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Förutom vid separata 
undervisningstillfällen i biblioteket söker studenterna hjälp i 
bibliotekets informationsdiskar under olika stadier av sitt uppsats-
arbete. Innan studenterna har fått tillräckliga ämneskunskaper eller 
kan definiera sina informationsbehov har de svårt att förstå hur 
bibliotekets resurser fungerar, vilket kan bli som en ond cirkel om de 
inte ser biblioteket som en resurs (Persson, 2017).  
 
Informationssökning är i hög grad en kontextuell verksamhet som 
måste ses som en integrerad del av lärandeprocessen och är beroende 
av informationens innehåll (Larsson, 2009). Med bristfälliga 
ämneskunskaper kan det vara problematiskt att avgöra källors relevans 
och veta hur de kan användas. Larsson diskuterar därför vikten av 
värderingsaspekter och ger exempel på hur det kan integreras i 
biblioteksundervisning. Utgångspunkten är studenternas paper-
uppgifter som lärarna skickar till bibliotekarierna. Lärare och 
bibliotekarie utformar tillsammans en studentuppgift som sedan 
används i bibliotekets studentundervisning. Den högsta nivån för den 
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typen av samarbete är när man sedan gemensamt utformar en uppgift 
som utgör en del av kursens examination (Larsson 2009). 
   
Yevelson-Shorsher & Bronstein har i sin undersökning sett att vanliga 
problem bland studenterna var att de inte hittade användbara sökord, 
att de inte visste hur bibliotekets resurser skulle användas, att det råder 
ett stort gap mellan lärares förväntan på och studenternas faktiska nivå 
av informationskompetens samt att studenterna blev tilldelade allt 
material de behövde i kursen av lärarna, vilket innebar att de inte 
tränade sin informationssökningsförmåga (Yevelson-Shorsher & 
Bronstein, 2018). Att studenter har svårt att bedöma en webbsidas 
objektivitet, att kunna bredda eller begränsa informationssökningar 
och generellt bedöma källors trovärdighet bekräftas av fler studier. 
Studenter tenderar dock generellt att bedöma sina egna förmågor vad 
gäller informationskompetens högt (Saunders, 2018). 
  
Ambitionen med bibliotekets undervisning i informationskompetens 
är som sagt att studenterna ska få möjlighet att utveckla sin 
informationskompetens under hela studietiden. Undervisningen måste 
också nå distansstudenterna. Gränserna mellan den platsbundna och 
den distansbaserade utbildningen suddas ut alltmer, det är därför 
viktigt att diskutera digitala lärandemiljöer för distans- och 
campusutbildningar på samma villkor (Carlson, Hoppe & Wiberg, 
2016). 
 
 
Upphovsrättslig kompetens 
Den digitala tekniken underlättar spridning och lagring men leder 
också till nya frågeställningar kring licenser, immateriella rättigheter 
och hur man kan använda upphovsrättsligt skyddat material. De flesta 
digitala biblioteksresurser är tillgängliga under olika typer av licenser 
och med en ökande andel fria forskningsresurser tillkommer frågor om 
fria licenser eller andra möjligheter till användning av skyddat 
material. Studenter behöver en grundläggande kompetens i 
upphovsrätt och att praktiskt kunna hantera frågeställningar i 
akademiska sammanhang som skiljer sig från de etiska frågor de stöter 
på som konsumenter av musik och film. Det finns ofta en förutfattad 
mening om att det som finns på internet är fritt att ladda ned (Muriel-
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Torrado & Fernández-Molina, 2015) och att författaren eller 
upphovspersonen genom att lägga ut material per automatik givit 
tillstånd till spridning av materialet. Denna mening förstärks genom att 
bibliotekets digitala material finns fritt tillgängligt på campus utan 
inloggning.  
 
Studenterna behöver förstå på vilket sätt upphovsrätt är relevant i 
studiesituationen. I många situationer finns fler faktorer än själva 
lagstiftningen att ta hänsyn till och det finns anledning att försöka ge 
studenterna en förståelse för hur man som student kan befinna sig i 
olika miljöer och att man när man är klar med sin utbildning kommer 
att ha en begränsad tillgång till en mängd informationsresurser som 
man tidigare använt.  
 
För att etiska eller juridiska frågor inte skall påverka deras möjligheter 
att skriva och publicera egna arbeten på ett negativt sätt behöver 
studenterna känna till följande juridiska och ekonomiska aspekter: 
 

• Grunderna vad gäller lagstiftningen, vad som skyddas 
• Betydelsen av ekonomisk och ideell rätt 
• Vilka undantag som finns 
• Samspelet mellan lagstiftning och licenser 
• Fria licenser, hur de fungerar 

 
Upphovsrätten har blivit mer komplicerad på grund av att 
lagstiftningen inte håller jämn takt med den digitala tekniken. Den 
digitala tekniken har inneburit att författare och andra kreatörer kan 
göra sina verk tillgängliga på ett enkelt sätt, samtidigt finns det tekniska 
möjligheter att begränsa tillgång och spåra överträdelser. 
 
Syftet med upphovsrättslig lagstiftning är att skydda upphovs-
rättsinnehavare men också att bidra till ökad kreativitet. Genom att 
uppmärksamma studenterna på deras dubbla roller, som användare av 
skyddat material och som skapare av verk till vilka de själva har 
upphovsrätt, kan en ökad förståelse för upphovsrättens betydelse 
uppnås och studenternas attityd till upphovsrätt kan förändras (Folk-
Farber, 2016). 
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Studenterna, som framtida skapare av kunskap, kan påverka tillgång 
och spridning av vetenskap. De kan genom olika praktiska övningar 
eller i uppsatsskrivandet göras uppmärksamma på upphovsrättsliga 
frågor och få möjlighet att förstå hur deras val påverkar fortsatt 
användning.  
 
Bibliotekens elektroniska resurser har stor betydelse för studenter, 
lärare och forskare. Det ställs dessutom allt större krav i samhället på 
att skattefinansierad forskning skall komma allmänheten till godo och 
kunna läsas fritt. Open Access och Creative Commons erbjuder 
möjligheter som balanserar lagstiftning och mindre generösa 
licensvillkor mot de behov som finns inom undervisning och forskning. 
Studenterna har ofta behov av att använda bilder i sina uppsatsarbeten. 
Deras skrivande, såväl som uppsatshandledarnas handledning och 
examination skulle förenklas om studenterna fick kunskap om vilka 
möjligheter som finns att använda CC-licensierat material.  
 
Frågeställningar kring upphovsrätt har ökat vid högskolor och 
universitet men de informationsinsatser som görs riktas först och 
främst till forskare. Även studenterna behöver kunskaper om de nya 
villkor som gäller i en digital publiceringsmiljö (Muriel-Torrado & 
Fernández-Molina, 2015). Det finns vid de flesta svenska universitet 
eller universitetsbibliotek inte någon tydlig strategi för vem och hur 
man undervisar eller informerar studenter om upphovsrätt, som det 
vanligtvis finns när det gäller plagiering. I många situationer med 
upphovsrättsliga frågor utgår man som lärare eller student från risker 
och konsekvenser. Detta är självklart viktigt men utgångspunkten bör 
ändå vara vilka behov och möjligheter som finns att använda andras 
material eller skapa och sprida eget material.  
 
 
Plagiering 
Studenter är ofta medvetna om att det inte är tillåtet eller etiskt korrekt 
att plagiera genom den information som ges i uppsats- eller 
metodkurser. Kunskapen om plagiering och om hur man refererar kan 
dock skilja mycket mellan studenter och man kan inte förvänta sig att 
alla studenterna har tillräckliga kunskaper. Plagiering är i många fall 
oavsiktlig och kan bero på missförstånd (Pecorari, 2010).   
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Studenter behöver en övergripande förståelse för hur etiska och 
juridiska förhållanden påverkar användning och skapande av 
information i den akademiska miljön. Referenshantering är till stor del 
en instrumentell färdighet men genom att koppla den till etisk 
användning av andras material visar man på betydelsen och sätter in 
momentet i ett akademiskt sammanhang. Det är viktigt att studenterna 
får praktisk hjälp med att hitta lösningar i konkreta fall, kring källor 
och de riktlinjer som finns för citering (Myers, 2018). Många av de 
frågor som ställs till bibliotekets informationsdiskar gäller just 
referenser och biblioteket har gjort guider för de vanligaste 
referensstilarna och erbjuder workshops kring referenshantering. 
Genom referens- eller citeringsövningar där en del av övningarna 
fokuserar på varför referenserna är viktiga kan studenterna bli mer 
medvetna om etiska frågor och inte spara detta till det sista momentet 
i uppsatsskrivandet. Undervisning för att förhindra plagiering behöver 
vidare ha fokus på att förhindra plagiering och inte på de eventuella 
följder detta kan få. Därför handlar det inte om att kontrollera färdiga 
texter utan att finna uppgifter som tränar studenterna i att arbeta med 
texter, tex att jämföra, värdera eller motivera olika ståndpunkter 
(Norberg Brorsson & Ekberg, 2012, s. 162). 
  
Avstängningarna för fusk vid svenska lärosäten har stadigt ökat under 
de år som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gjort mätningar. Enligt 
en undersökning som TT gjorde 2017 stängdes 733 studenter av 2016. 
Karlstads universitet hade 38 avstängningar under 2016. Sannolikt har 
inte fuskandet ökat men möjligheten att upptäcka fusk genom 
plagieringskontroll är större. För att förhindra plagiering krävs förutom 
kunskaper i referensskrivande också respekt för andras ideella 
upphovsrätt. Undervisning eller information för att undvika plagiering 
bör innehålla upphovsrätt och vice versa. Man kan få en större 
förståelse för båda koncepten om man diskuterar och jämför dem, tex 
vem påverkas av felaktig användning eller vilka konsekvenser det kan 
få (Kelly, 2018). 
 
Biblioteken möter dessa nya behov av information och undervisning 
om upphovsrätt och plagiering, framför allt vid uppsatsskrivande. 
Biblioteken har där en nyckelroll och kan ge studenterna relevant 
information utifrån faktiska och konkreta behov (Rodriguez, Greer & 
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Shipman, 2014). Istället för att enbart visa på lagstiftningens 
restriktioner och följder av ett felaktigt beteende kan det vara mer 
proaktivt att visa på alternativa möjligheter för användning av 
upphovsrättsligt skyddat material. Det är viktigt att klargöra att 
bibliotekets information eller undervisning inte syftar till att ge juridisk 
vägledning i konkreta fall. Syftet är istället att ge studenterna 
grundläggande kunskaper med aktuella exempel som kan hjälpa dem 
att själva ta beslut kring vilket material som kan användas, snarare än 
att fokusera på vad som inte är tillåtet (Kelly, 2018). Förståelsen för hur 
vetenskaplig information publiceras och kommuniceras är viktig. Det 
behövs tillfällen och utrymme för diskussioner och praktiska övningar 
med studenter och lärare kring etik, lagstiftning och de nya möjligheter 
som den digitala tekniken erbjuder (Nilsson, 2016). 
 
Bibliotekens studentundervisning har tidigare övervägande handlat om 
informationssökning men där finns även behov av att ta upp etiska och 
upphovsrättsliga frågor. Många upphovsrättsfrågor ställs i samband 
med uppsatsskrivandet men det finns även andra situationer, privat 
eller i ett framtida yrkesliv, där man behöver känna till möjligheter eller 
begränsningar för hur man kan använda olika typer av material. 
Studenter är inte alltid medvetna om att de etiska frågor de möter i 
uppsatsarbetet relaterar till upphovsrätt. Genom att inkludera moment 
som förklarar vetenskaplig kommunikation och hur olika typer av 
informationsresurser finansieras kan det bidra till en större förståelse 
för värdet och användbarheten av olika resurser. Vetenskaplig 
kommunikation kan kanske inte läras ut men ett akademiskt 
förhållningssätt med kunskaper om upphovsrätt, citering och 
plagiering kan inkluderas i biblioteksundervisning (Duckett & Warren, 
2013). 
 
För att studenterna ska förstå de begränsningar som finns är det viktigt 
att fånga upp de frågor som ställs i undervisning eller i 
informationsdisken. Det behövs ett samlat grepp där man kan anpassa 
undervisningsverktyg. Det kan handla om traditionella föreläsningar, 
ett kortare inslag i ett undervisningstillfälle som handlar om 
informationssökning, workshops etc. En viktig utveckling av 
universitetsbibliotekets stöd är att integrera information om upphovs-
rätt och plagiering i övrig undervisning. Enstaka föreläsningar eller 
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workshops skapar inte ett engagemang från vare sig studenter eller 
lärare (Secker & Morrison, 2016, s. 216). Det behövs mer praktiska 
övningar och online-kurser där det ingår moment som exempelvis quiz 
eller att studenterna får möjlighet att diskutera olika problem-
ställningar i grupp. Dessa praktiska moment bör helst vara knutna till 
ämnet. Sättet att publicera och kommunicera samt möjligheter att 
använda upphovsrättsligt skyddat material kan variera mellan olika 
ämnen som filmvetenskap, konst eller fysik. För att undervisning eller 
informationen skall upplevas som relevant behöver vi utgå från lärares 
och studenters faktiska behov. Studenternas kunskapsnivå är en viktig 
komponent i studentcentrerat lärande där man behöver välja rätt 
undervisningsform från början för att studenterna skall uppnå en 
förståelse och rätt kunskaper. Att diskutera olika frågeställningar i 
grupp med den interaktion det innebär gynnar ett djupinriktat lärande 
(Elmgren, 2010, s. 180). 
 
Ett exempel på ett konkret behov är användning av bilder i 
studentuppsatser. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och 
Mittuniversitetet inledde 2016 ett gemensamt kvalitetsprojekt, 
Treklövern.  I pilotprojektet för den nya utvärderingsmodellen 
granskades examina inom ett kluster av ämnen på Karlstads 
universitet. Syftet med utvärderingen var att identifiera utbildningar 
där det krävs åtgärder för att säkra kvaliteten. Bedömargruppen skulle 
ange vad som kan, bör och vad som måste åtgärdas för att höja 
kvaliteten på utbildningen. Bland annat tittade man på ett antal 
anonymiserade uppsatser.  En återkommande brist var hanteringen av 
bilder och att man inte undersökt om man behövt tillstånd eller ej. För 
en av utbildningarna uttryckte bedömargruppen att “Lärosätet måste 
säkerställa att alla examinatorer är införstådda med grunderna i 
gällande copyrightlagstiftning samt verka för att denna kunskap 
kommer studenterna till del” (Linnéuniversitetet, Karlstads 
universitet, Mittuniversitetet, 2017). Detta resulterade i en diskussion 
med berörda ämnen och en strategi för att förbättra situationen.  
 
Biblioteket vid Karlstads universitet har spelat in filmer om 
upphovsrätt som vänder sig till lärare och studenter. Dessa filmer finns 
utlagda på bibliotekets webbsida. Webbsidan är viktig, dels som 
plattform för upphovsrättslig information men också för att signalera 
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att universitet och bibliotek tar upphovsrättsfrågorna på allvar (jfr. 
Secker & Morrison, 2016, s. 231). Karlstads universitetsbibliotek har 
tillsammans med universitetets jurister börjat ta fram en 
upphovsrättspolicy för användning av upphovsrättsligt skyddat 
material i undervisning och vid publiceringar, en policy som inte enbart 
förklarar regelverk och ansvarsfrågor utan som också kan ge praktiska 
verktyg och komplettera guider och undervisning. 
 
 
Digitala verktyg & e-lärande: några goda exempel 
Ett genomtänkt stöd för e-lärande är viktigt för att skapa en bra lärmiljö 
för dagens studenter. E-lärande är det lärande som sker med hjälp av 
teknisk utrustning, till exempel datorer, smartphones och surfplattor. 
Med en digital lärandemiljö avser vi här ett digitalt rum där studenter 
(men även andra) befinner sig för att lära i anslutning till sin utbildning 
och där det finns mål för vad som ska uppnås. Digitala lärobjekt som 
filmer, guider, powerpointpresentationer kan användas vid e-lärande 
och e-lärande kan på så sätt ske före det fysiska mötet i olika flippade 
klassrumsupplägg. 
  
Flippade klassrumsupplägg är en form av blended learning där 
klassrumsbaserat lärande kombineras med inslag av e-lärande. En kurs 
i lärplattformen Canvas kan vara ett exempel på detta - en digital 
lärandemiljö där e-lärandet distribueras via en lärplattform  (Carlson 
m.fl., 2016; Gråsjö, 2015). Klassrumsundervisningen kan då fokusera 
på aktivt lärande i större utsträckning. För att träna förmågor på de 
högre nivåerna i Blooms taxonomi är det dock viktigt att kombinera 
undervisning och digitala lärobjekt med studentaktiverande övningar, 
till exempel i att bryta ned en problemformulering och hitta relevanta 
sökord, att utvärdera och planera lösningar på uppgifter (Keene, Colvin 
& Sissons, 2010). Förslag på genomgripande aktiviteter som ACRL 
(2013) föreslår för att stödja studenters litteracitet är: 
 

• Seminarie- eller workshoptillfällen där studenterna tillsammans 
med andra kan fördjupa sina kunskaper i diskussioner eller 
gemensamma övningar 

• Utveckla digitala guider eller kurser som kan anpassas efter 
campus- och distansstudier 
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• Flipped classroom-modellen där studenterna använder digital 
teknik för att förbereda sig på egen hand och få tid att fördjupa 
kunskaperna vid seminarietillfällen 

• Skapa kurser eller tillfällen som har en tydlig progression där 
man startar med grundkunskaper för att sedan gå vidare 

• Interaktiva och praktiska övningar där studenterna får 
omedelbar respons, exempelvis i quiz-form. 

 
En viktig del i universitetsbibliotekets utvecklingsarbete har varit att 
omvärldsbevaka och knyta kontakter med bibliotek som arbetar med 
informationskompetens och digitala verktyg på olika sätt. Genom 
studiebesök, Skype-samtal, nätverkande och deltagande på 
konferenser har flertalet goda exempel identifierats, varav ett fåtal 
kommer att nämnas här. 
 
 
Manchester University 
Manchester University med nästan 40 000 studenter har ett stort 
behov av att använda effektiva undervisningsverktyg för att nå ut till 
studenterna. Man startade 2013 ett projekt för att ta fram ett program 
för undervisning på nätet och i klassrummet. Programmet, My 
Learning Essentials, skall vara ett stöd för studenter, lärare, forskare 
och inte minst bibliotekspersonal och gälla för hela universitetet. 
Centralt i strategiarbetet är progression, livslångt lärande, flexibilitet, 
utveckling och aktiva studenter. Istället för att fokusera på innehåll vill 
man fokusera på kompetenser där studenter och personal kan arbeta 
interaktivt, tex workshops som kräver engagemang från både den som 
leder workshopen och studenterna. Man vill ge specifik träning av 
färdigheter som kan  ge studenterna en förståelse för var de ligger 
kompetensmässigt och hur de kan använda olika kompetenser utanför 
den akademiska miljön (Blake & Illingworth, 2015).  
 
I en förstudie som gjordes 2011 undersöktes hur studenter väljer och 
använder tillgängliga resurser. Man fann att studenter behöver hjälp 
med att orientera sig i den akademiska miljön och att det är en 
utmaning att finna kriterier och hierarkier för att man skall kunna välja 
eller ta beslut om vilka resurser man vill använda. Det behövs en tydlig 
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struktur för att studenterna skall förstå användbarheten och att 
resurserna är enkla att använda (Blake, Wass & Walmsley, 2011).  
 
Resurserna bör vara tillgängliga närhelst man behöver stöd. De 
workshops som varit mest populära har gjorts om till onlineresurser 
med möjlighet att använda de interaktiva verktyg som finns i digitala 
kurser. Genom att ha både face-to-face möjligheter och online-kurser 
parallellt anser man sig kunna stödja ett studentcentrerat lärande 
(Blake & Illingworth, 2015). Erfarenheterna från workshops har varit 
av olika slag. Lärarna är nöjda och även studenterna men man upplever 
ibland att studenterna visar en viss besvikelse över att inte bli serverade 
givna svar vilket man hoppas kunna motverka genom att låta 
studenterna vara mer delaktiga i utformningen av workshops. I en 
studie från 2017 har man gått ett steg längre och har ett engagerat 
samarbete mellan bibliotekets undervisningsenhet, universitetets e-
lärandeteam och studenter för att ta fram gemensamma resurser som 
skall vara användbara för hela universitetet och undvika parallella 
kurser eller satsningar. I detta arbete fokuserar man på studenternas 
utvärderingar och engagerar dem i det praktiska arbetet med att ta fram 
nya workshops och kurser (Grayson, Blake & Stock, 2018). 
 
Manchester University Library har regelbundet workshops för att träna 
olika kompetenser, inte bara kring det akademiska skrivandet utan 
också hur man skriver ett CV eller hanterar stress. Programmet liknar 
innehållsmässigt seminarieserien ”Alltid på en måndag” på Karlstads 
universitet. Förutom workshops finns olika onlineresurser, till exempel 
en 15 minuter lång interaktiv guide om SPSS eller en mer omfattande 
om akademiskt skrivande. Manchester University Library har sedan 
många år arbetat aktivt med upphovsrättsfrågor och förutom att man 
vid behov har workshops så har man en ämnesguide med möjlighet till 
aktivt lärande, guider med quiz, FAQs etc. 
 

Oakland university 
Oakland University Libraries har en liknande struktur i ett utbildnings-
program för informationskompetens med undervisning eller 
workshops, face-to-face och online-moment. För att kunna erbjuda ett 
meningsfullt innehåll i och marknadsföra tjänsterna på ett bra sätt 
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krävs ett engagemang från både studenter och lärare. Dessutom behövs 
ett nära samarbete mellan bibliotek och fakultet om man skall utveckla 
ett studentaktivt lärande med flippade klassrum (Rodriguez, 2016).  
 
Universitetsbiblioteket erbjuder flera online-kurser, en kurs i 
informationssökning som tar ca 45-60 minuter, en kurs om plagiering 
och en kurs i upphovsrätt. Samtliga kurser avslutas med ett quiz som 
studenterna kan besvara och få ett intyg att de genomgått kursen.  
Kursen i upphovsrätt, Copyright and you, består av tre moduler: 
upphovsrättsliga grunder, studenten som användare av upphovs-
rättsligt skyddat material och studenten som skapare. Varje modul ger 
skriftlig information där viktiga koncept förklaras, en sammanfattning 
och sedan ges möjlighet till reflektion och övning. Några ämnen har 
gjort kursen obligatorisk i sina undervisningsprogram. Gensvaret har 
varit positivt, man har uppskattat den klara strukturen och 
uppdelningen i tydliga enheter, däremot har man efterfrågat mer 
interaktivitet och konkreta exempel speciellt från olika medietyper 
(Rodriguez, Greer & Shipman, 2014). 
 
 
En webbaserad lärresurs i akademisk informationskompetens på 
Kau 
Som vi konstaterat arbetar universitetsbiblioteket redan i dagsläget 
med olika former av digitala lärobjekt där ämnesguider och bibliotekets 
webbsidor är exempel på självklara delar i bibliotekets digitala 
lärandemiljö. I båda dessa fall är ambitionen att tillgängliggöra 
lärobjekt samt att stötta studenters lärande vad gäller informations-
kompetens genom hela utbildningen.  

Ett mål med utvecklingsarbetet som inleddes 2017 var att undersöka 
möjligheterna till att skapa en webbaserad och samlad resurs för att 
stödja studenters lärande i MIK. Litteraturstudier och omvärlds-
bevakning har resulterat i ett förslag till en Kau-modell i 
informationskompetens där befintligt innehåll i undervisningen 
kommer att kompletteras med innehåll om upphovsrätt och 
akademiskt skrivande. Olika möjliga webbverktyg för att konstruera en 
öppen webbkurs har undersökts och inledningsvis kommer en 
webbkurs i lärplattformen Canvas att skapas. Att skapa en webbkurs i 
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Canvas kommer att innebära vinster för studenterna genom att 
lärmiljön kommer att vara densamma som deras övriga kurser. Att 
använda den befintliga lärplattformen kommer även att innebära att 
det blir enklare för lärare att importera kursen och på så sätt underlätta 
för en smidig ämnesintegrering. 

Innehållet i kursen kommer att basera sig på de erfarenheter 
undervisande bibliotekarier vid Karlstads universitetsbibliotek har av 
att undervisa studenter på grundnivå samt på kommunikation och 
tester med lärare och studenter. 

Ambitionen är att webbkursen ska användas som en del i ett flexibelt 
undervisningssätt där studenterna tar del av innehållet innan det 
fysiska undervisningstillfället med bibliotekarien. Tiden i 
undervisningssalen kan då ägnas till mer studentaktiva aktiviteter som 
workshops och gemensamma övningar.  

 

Struktur 
Webbkursen kommer att bestå av ett antal moduler, som antingen kan 
användas fristående eller samlat, med lärandemål utifrån det 
progressionsdokument som ligger till grund för universitetsbibliotekets 
undervisning i akademisk informationskompetens. En viktig ambition 
har varit att kursens innehåll ska täcka de förmågor som ryms under 
det mångfacetterade begreppet akademisk informationskompetens 
som beskrivits ovan. Detta innebär att förutom moduler om 
publikationstyper, informationssökning, referenshantering och 
källkritik kommer även moduler om copyright, creative commons och 
akademiskt skrivande att ses som naturliga delar i denna modell.  

Modulerna kommer att vara uppbyggda med korta texter, filmat 
material och quiz eller övningar. Genom att avsluta varje modul med 
ett quiz eller annan typ av praktisk övning ges både student och 
lärare/bibliotekarie möjlighet till summativ bedömning, samtidigt som 
de fungerar som en kort repetition av modulernas innehåll.  

Webbkursen ska underlätta för ett flexibelt lärande i det avseendet att 
studenterna själva ges möjlighet att välja när de ska genomföra vissa 
moment och att de på så sätt kan lära i sin egen takt. Genom att kursen 
innehåller olika typer av lärobjekt stöds dessutom olika typer av 
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lärstilar. Kursen ska kunna tas som en helhet (i kombination med 
bokad klassrumsundervisning), men det också ska vara möjligt att välja 
enstaka moduler beroende på vad som behöver repeteras. 

 

Avslutande diskussion 
Vetenskaplig kommunikation och publicering ingår idag i ett alltmer 
komplext ekosystem där tryckta texter inte längre är det dominerande 
formatet för att kommunicera idéer och sprida information. För 
studenter, både som konsumenter och producenter av information, 
ställs krav på en mängd förmågor som ingår i olika delar av det 
mångfacetterade MIK-begreppet. 

Det är önskvärt med ett ökat samarbete och dialog mellan bibliotek och 
fakulteter kring akademisk informationskompetens och dess betydelse 
och plats i utbildningen. Undervisning i informationskompetens bör så 
långt som möjligt integreras i program och kurser. Här har 
universitetsbiblioteket och UPE en gemensam utmaning att stödja 
lärare i sin kursdesign för att bidra till en progression när det gäller 
dessa olika akademiska kompetenser.  

Genom att läsa litteratur om begreppet information literacy samt 
inspireras av goda exempel har utvecklingsarbetet som inleddes hösten 
2017 mynnat ut i skapandet av en webbkurs i akademisk 
informationskompetens för grundstudenter vid Karlstads universitet. 
Kursen kommer att bestå av moduler i lärplattformen Canvas. Avsikten 
är att kursen ska användas i kombination med undervisningstillfällen 
men att modulerna även ska kunna användas fristående, till exempel 
vid behov av repetition. Förutom de traditionella 
informationskompetenserna (informationssökning, referenshantering 
mm) kommer den även att omfatta de nya akademiska 
informationskompetenser vi behandlat, exempelvis upphovsrätt och 
akademiskt skrivande.  

Webbkursen kommer att vara en viktig del i universitetsbibliotekets 
arbete med att utveckla undervisningen mot ett mer studentaktivt och 
flexibelt lärande. För att webbkursen ska bli så relevant och användbar 
som möjligt är det viktigt att bibliotekarier, lärare och studenter har en 
levande dialog om kursens innehåll och implementering. På detta sätt 
menar vi att webbkursen har möjlighet att bli ett värdefullt verktyg för 
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att säkerställa att alla studenter vid Karlstads universitet har samma 
möjlighet att utveckla sin informationskompetens, det vill säga att söka 
och värdera information på vetenskaplig nivå samt att skriva 
akademiska texter. 
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En introduktion för att studenter ska utveckla egna 
strategier för skrivandet 
 

Roger Renström och Lena Brunzell 

 

 

 

Sammanfattning  

I högre utbildning är akademiskt skrivande något som studenter 
behöver stöd att utveckla genom hela sin utbildning.  

Handledningen är en central del i denna process men det finns en risk 
att handledaren i stället för att lyfta halvfärdiga texter i själva verket 
drar ner studenter eller lämnar otydliga synpunkter. Det finns även en 
risk att handledaren över skrivarbetet och gör det till sitt.  

Vi arbetar med en handledningsmodell som vi kallar ”Direkthand-
ledning”. Modellen ger stor frihet för förändringar och stora delar av 
utbildningsmiljön arbetar med liknande modeller. Drivkraften är att 
göra handledningen effektivare, att öka studenternas respons för 
lärarnas synpunkter samt ge studenterna egna strategier för sitt 
skrivande.  

Direkthandledningsmodellen används i hela utbildningen och i denna 
artikel presenteras introduktionen.  

I handledningsmodellen separeras innehåll och form. I introduktionen 
handleds enbart formen, hur rapporten är formaliserad, strukturerad 
och skriven.   

I direkthandledningsmodellen får studenten alltid en tydlig process 
och kravspecifikation på vad som förväntas. I introduktionen genom-
förs en individuell studie och först när studenten skrivit en inledning, 
metod och resultat som är i läs- och kommentarbart skick, får 
studenten handledning. Texten skall då följa en utskickad och 
kommunicerad mall och struktur Återkopplingen utgår från krav-
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specifikationen. När studenten kommer till handledningen har 
handledare och student en diskussion kring hur arbetet är presenterat, 
inget annat. Under handledningen får studenten tydlig information om 
hur denne ligger till i förhållande till kravspecifikationen.  

Modellen har lett till betydande förbättringar av responsen på syn-
punkter. Studenter uppger att de börjat utveckla egna strategier för sitt 
skrivande.  
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Inledning 

Som lärare i den högre utbildningen så handleder vi ofta studenter i 
små och stora projekt. Handledningen har många olika aspekter. Den 
allra längsta och i litteraturen mest förekommande handledar- och 
studentrelationen finns i forskarutbildningen. Direkthandlednings-
modellen är inspirerad av handledningen i forskarutbildningen   

Även tidigt i grundutbildningen, är studenternas slutdokument där 
arbetets argument, metod och resultat diskuteras utformat som en 
rapport eller uppsats (Appel & Bergenheim, 2005). Vi anser att de 
mänskliga och mellanmänskliga relationsaspekterna är desamma 
oavsett om handledningen sker inom ramen för grundutbildningen 
eller forskarutbildningen. (Backman, 2016), (Lilliesköld & Eriksson, 
2005) 

Handledningen är, oavsett om den är individuell eller i grupp 
resurskrävande. Den bör därför ha en utformning som är effektiv för 
lärandet om projektens innehåll, dess processer och skrivandet.  

Styrningen av projekten och dess innehåll kännetecknas av metoder 
och modeller som syftar till att hålla ordning och reda i själva 
projekten, mellan dess deltagare och mellan dess intressenter. I den 
typen av litteratur kan själva strukturen i rapporter beskrivas mer 
översiktligt medan själva skrivandet och skrivprocessen inte berörs 
alls, (Andersen, Schwencke, Franzén & Vrang, 2013; Lindén, 1998).  

Själva skrivandet och skrivprocessen kan i sin tur beskrivas både ur ett 
handledarperspektiv (Kamler, & Thomson, 2006) eller ur ett 
skrivarperspektiv (Belcher, 2009). Även om handledarna hela tiden 
påpekar att arbetet inte är slutfört förrän det är avrapporterat tenderar 
många att glömma eller underskatta själva processen att skriva. Ett 
skifte av fokus från – innehållet i arbetet – till hur själva skrivandet 
genomförs - beskriver (Burman, 2017) som en viktig central pusselbit 
för att bli klar i tid och må bra på vägen. Visserligen syftar författaren 
på doktorandstudier men det förefaller rimligt att dela upp projekten i 
- innehåll och skrivprocess - även på lägre nivåer.   

För att kunna prestera bra i ett projekt måste arbetssituationen, för att 
vara intressant men ändå rimlig, en bra balans mellan krav, kontroll 
och stöd. När formella kraven på arbetet dessutom kombineras med 
vad som upplevs som diffusa och otydliga krav blir den totala kravnivån 
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orimligt hög. Detta hör enligt Burman (2017) samman med att 
akademiker sällan fokuserar på ”huret”, där det saknas en diskussion 
om praktiska strategier för att skriva.  

Detta tolkar vi som att det är viktigt att samtliga krav kommuniceras 
när projekten initieras. Det som inte kommunicerats tidigt kan inte 
komma in senare. Detta är en central del av direkthandledningens idé. 

Återkoppling är en av de mest kraftfulla sätten för att påverka lärande 
och prestation hos studenter. Men, återkopplingen kan ge både positiv 
och negativ inverkan. Fyra olika nivåer av återkoppling kan enligt 
Hattie & Timperley (2007) identifieras och kategoriseras som;  

 

- återkoppling om uppgiften,  

- bearbetningen av uppgiften,  

- om självständigheten i lösandet av uppgiften,  

- om återkoppling om studenten som person.   

 

Författarna Hattie & Timperley (2007) argumenterar för att 
återkopplingen om studenten som person är minst effektiv och menar 
att återkoppling om bearbetningen och självständigheten är kraftfulla 
när det gäller djupet, i det sätt studenten tagit sig an uppgiften. 
Återkoppling om uppgiften menar Hattie & Timperley (2007) är 
kraftfullt när återkopplingen är användbar för att förbättra 
strategierna för att lösa den typen av uppgifter eller för att förbättra 
sättet studenten tar sig an uppgiften.  

Om man, på det sätt som föreslagits tidigare i denna artikel, separerar 
innehållet i uppgiften från skrivprocessen borde det vara möjligt att ge 
kraftfull återkoppling gällande skrivprocessen. Att separera 
handledningen avseende innehåll och form är sedan många år det 
typiska arbetssättet på vårt ämne.  

Studenter bör så tidigt som möjligt i universitetsutbildningen utveckla 
egna strategier för att själva ha kontroll över skrivprocessen. Vår 
upplevelse är att studenterna, under förutsättning att dom vet vad som 
förväntas, generellt är väsentligt bättre skribenter idag än för tio år 
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sedan. Man kan hantera ordbehandlingsprogram, referenser och har 
en bättre förståelse för den vetenskapliga strukturen.  

Denna artikel är en instrumentell beskrivning av hur vi med stöd från 
litteratur relaterat till forskarutbildningen medvetandegör, handleder 
och stödjer studenterna på grundnivå med syftet att de själva ska 
påbörja en utveckling av personliga strategier för sitt skrivande. 
Utvecklingsarbetet har skett under mer än tio år och kategoriseras som 
pedagogiskt utvecklingsarbete (Renström & Schüllerqvist, 2016).  

I föreliggande text presenteras och diskuteras enbart metoden som 
används vid direkthandledningen enbart i relation till de studenter 
som följer anvisat upplägg. Studenter som under kursen drabbas av 
sjukdom, har dokumenterade skrivsvårigheter eller diagnoser 
behandlas eller diskuteras inte i denna artikel eftersom de 
anpassningar som görs är individuellt utformade och berättelserna om 
dessa studenter skall rimligen genomgå etisk prövning. 

Metod 

Avsikten med metoddelen i denna artikel är att läsaren efter 
anpassningar skall kunna förbereda och lägga upp en egen kurs som 
introducerar studenter att utveckla strategier för det egna skrivandet. 

 

Förutsättningar och mål 
Studenterna som arbetat med introduktionen i den form som beskrivs 
här går den första terminen på ett civil eller högskoleingenjörs-
program. Vi har praktiserat modellen i denna inledande kurs i mer än 
tio år. Kursmomentet utgörs av ett enskilt projekt och har en 
omfattning av 2 hp. Det slutliga arbetet skall ha en omfattning om 
minst tre (3) men maximalt fyra (4) sidor plus referenser. I det format 
vi arbetar med betyder det ca 3000 ord. Arbetet skall innehålla minst 
fem referenser, varav minst en är en vetenskaplig artikel eller ett 
konferensbidrag.   

Som mest har en och samma handledare haft 70 studenter samtidigt i 
lika många projekt. Normalt har varje handledare ca 30 studenter. 
Studenterna har alltid en annan kurs som går parallellt. Kursmomentet 
har över tid haft något av betygssystemen (U, G, VG) eller (U, 3, 4, 5).  
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Kursmomentet har som huvudmål att inom en given tidsram 
introducera och praktisera formalia i akademiskt skrivande. I denna 
artikel sammanfattar vi detta med ordet “form”. Även om akademiskt 
skrivande alltid är kontextberoende fungerar modellen för andra 
ämnen.  

Kursen inleds med en timmes föreläsning där formen presenteras. 
Därefter följer en timmes genomgång av upplägget för kursmomentet 
som för studenterna beskrivs som ”Enskilt projekt”. All undervisning 
sker därefter i form av handledning 

Handledningen sker i två steg. Initieringen, där studenterna 
självständigt skall identifiera och formulera en energirelaterad studie 
och självständigt söka för studien relevant information. Därefter följer 
handledningen av själva skrivandet.  

 

Handledning vid initiering 
Initieringen och litteraturstudien skall för studenten omfatta ca 5-10 
timmars arbete, försöken bör ta ca 20-25 timmar och skrivandet ca 25-
30 timmars arbete. Att sammanställa andras studier duger inte.  Målet 
med initieringen är att studenterna skall formulera en sådan studie 
med ett tydligt syfte, mål och metod, (SMM)  

Vid initieringshandledningen får studenterna stöd i att formulera sitt 
projekts SMM. Vid den första handledningen är det typiskt 10 
studenter i gruppen. När en student formulerat en SMM som 
handledaren bedömer realistisk får studenten i uppdrag att utforma en 
skriftlig formulering och skicka in det via mail. Den första initierings-
handledningen schemaläggs till 40 min per studentgrupp om 10 
studenter. 

Stödet vid initieringen sker normalt vid tre tillfällen. Studenterna 
deltar bara till dess att de muntligt lyckats formulera ett SMM.  Ca 70% 
av studenterna är klara redan efter första tillfället. Om någon student 
har stora svårigheter att initiera, löser vi det med enskilda samtal. 

 

Självständig studie 
Själva studien utför studenterna i normalfallet självständigt utan 
handledning med de kunskaper som de har med sig från gymnasiet och 
den litteraturstudie som de själva genomför med stöd från vårt 
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bibliotek.  Studenterna har eller köper själva den utrustning som 
behövs för studien. 

 

Handledning skrivprocess 
Handledaren tillkännager tider för handledning. Normalt läggs fyra till 
fem handledningstillfällen om ca 2 klocktimmar ut för en grupp om 30 
studenter. Handledningen sker normalt i tjänsterummet och 
studenterna får bilda kö i korridoren om tillströmningen tillfälligtvis är 
för stor. Tider för handledningen anges vid kursstart. Handledning 
utanför dessa tider sker endast i undantagsfall. Studenten är fri att 
delta i så många handledningar denne vill. Varje handledning tar 
nominellt ca 4 min per student. Det finns en tydlig positiv korrelation 
mellan flitigt deltagande i handledning och höga betyg.  

Uppgiften kännetecknas som sagt av tydliga formella krav. 
Studenterna vet på förhand slutmålet. Men, det finns även tydliga krav 
för att få en första handledning. Samtliga nedanstående krav måste 
vara uppfyllda: 

• Studien skall vara genomförd.  

• Rapporten skall följa den utskickade/annonserade mallens 
utseende och struktur. 

• Inledning, metod och resultat måste vara i läs- och 
kommentarbart skick. Även stora brister i diskussionen är 
acceptabelt i den första rapporten som studenten visar 
handledaren.  

Studenterna har alltid med sig en pappersutskrift till handledningen. 
På denna utskrift gör handledaren noteringar, ritar figurer och noterar 
hur studenten ligger till i förhållande till slutmålet.  

Själva handledningen följer nedanstående struktur: 

1. Hur bedömer studenten själv att uppgiften lösts i förhållande till 
kraven eller till det som kommits överens om i tidigare 
handledning. Har studien gått som planerat? Råder 
missförstånd eller oklarheter? Har det dykt upp andra hinder?  

99



2. Handledaren gör en bedömning och ger feedback på som gjorts 
i förhållande till kravet för en första handledning eller det som 
kommits överens om i tidigare handledning.  

3. Studenten beskriver fortsatt arbete och plan fram till nästa 
handledning. Detta kommenteras ofta av handledaren som gör 
noteringar. 

4. Handledaren gör en bedömning av arbetet i förhållande till 
slutmålet. Den preliminära rapporten ges då en grön, gul eller 
röd markering. En röd markering innebär att rapporten inte är i 
det skick handledaren förväntar sig. Ny handledning 
rekommenderas starkt vid nästa annonserade handledningstid. 
Gul markering innebär att rapporten har strukturella eller 
språkliga brister som påtalats. Studenten är medveten om 
bristerna och har en plan på hur de ska åtgärdas. Ny 
handledning rekommenderas. Grönt, att den kommer att 
godkännas om påtalade brister åtgärdas, för överbetyg 
rekommenderas ytterligare handledning. 

5. Handledningen avslutas med att handledaren gör egna 
noteringar på sin dator om att studenten varit där, hur denne 
ligger till och vad som bör göras härnäst. Dessa anteckningar 
kommuniceras med studenten.  

 

Handledningen har således sin utgångspunkt både i det studenten 
muntligen framställer och det denne skrivit. Många studenter 
formulerar sig mycket bättre muntligt än skriftligt. Dessa uppmuntras 
att spela in handledningarna. Vi menar att sammantaget är detta ett 
gott exempel på formativt stöd för studenter som medvetandegör deras 
egna förmågor.  

Både studien och rapportskrivandet har givna tidsramar. Det betyder 
att den som inte lämnat in en rapport i tid i normalfallet underkänns. 
För dessa studenter öppnas nya tidsramar i samband med 
omtentaminaperioder. De flesta har dock blivit godkända i samband 
med handledningarna. De som handlett en viss studentgrupp gör även 
bedömningen av rapporterna. Rapporter som är på gränsen mellan två 
betygsnivåer granskas av andra handledare och/eller examinator. 
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Bedömningsmallen har exempelvis nedanstående rubriker och 
innehåll; 

 

Omfattning av studien och helheten på rapporten 0-15p 

För att få höga poäng på denna punkt måste ni utgå från ditt resultat, 
korrekt ha använt referenser och det ska finnas en tydlig koppling titel, 
fråga, resultat. Även helhetsintrycket ger poäng. Det skall vara snyggt och 
genomarbetat i detaljerna och rapporten ska ha en röd tråd från titel till en 
avslutande diskussion och eventuell slutsats. 

Introduktion 0-10p 

Här krävs en tydlig förklaring till varför just denna studie är intressant. Här 
tar ni upp era referenser och anger dem på ett för studien relevant sätt. 
Introduktionen skall i denna enkla rapport avslutas med en tydlig fråga där 
syfte och mål som ligger till grund för studien anges. För höga poäng skall 
introduktionen innehålla minst sex, i text adekvat angivna och i 
referenslista korrekt refererade referenser.  

Metod 0-5p 

I metoddelen är transparens nyckelordet. En läsare med samma kunskaper 
ska kunna göra om studien samt förstå vilka antaganden som gjorts och 
vilka samband som använts. Det skall det göras troligt att försöken, om de 
utförs rationellt, tar minst 20 timmar att genomföra.  

Resultat 0-5p 

Här måste det vara helt fritt från diskussion. Frågan ska bara besvaras. Här 
kommer överskådliga presentationer att premieras. Ibland är det 
fördelaktigt att skriva ihop resultat och diskussion under en och samma 
rubrik. Dessa fall identifierar handledare och student gemensamt. 

Diskussion 0-5p 

En bra diskussion känns igen på att den beskriver betydelsen av resultatet, 
tar upp motsättningar, antaganden, källor ja kort sagt allt som tidigare 
angetts i rapporten. Någon helt ny aspekt på arbetet får inte tas upp. Ibland 
är det fördelaktigt att skriva ihop resultat och diskussion under en och 
samma rubrik. Dessa fall identifierar handledare och student gemensamt. 

 

Resultat och Diskussion 

I detta avsnitt presenteras, diskuteras och analyseras egna erfarenheter 
från introduktionen av direkthandledningsmodellen med stöd av den 
litteratur som togs upp i introduktionen till föreliggande text.  
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Förutsättningar och mål 
Vi har tidigare nämnt att vi menar att rapporter och uppsatser är 
kontext beroende. Litteratur som behandlar skrivprocesser för 
rapporter och uppsatser (Appel & Bergenheim, 2005) är ett bra stöd 
för att identifiera och på djupet diskutera det egna ämnesområdets 
kontext. Vår erfarenhet är att om man inte gör detta riskerar 
studenterna att uppleva att dom får olika signaler från olika 
handledare. Det stör själva skrivandet och kan sannolikt ödelägga 
vilken handledningsmodell som helst. Flera lärare, som samarbetar 
diskuterar och läser rapporter i en kurs, har också visat sig vara ett bra 
sätt att, både för studenter och lärare, identifiera och medvetandegöra 
det egna ämnets kontext. 

Det eftersträvas alltid ett gott samarbete mellan handledare och den 
som blir handledd. Det är viktigt att förutsättningarna i detta 
samarbete är rimliga och riggade så att parterna lätt kan förstå dem. I 
en forskarutbildning kan samarbetet få växa fram över tid (Backman, 
2016). I kortare projekt i grundutbildningen menar vi att 
handledningens syfte och mål måste göras tydligt både för 
handledarteamet och studenter. Modellen som den beskrivs här är 
resultatet av mer än tio års utveckling där handledaren satt upp och 
kommunicerat villkoren för samarbetet som i sin tur i efterhand 
utvärderats av studenterna. Kursvärderingar är ett centralt verktyg för 
att fånga upp studenternas synpunkter för att justera, modernisera och 
kommunicera modellen. Att vi så tydligt kommunicerar både krav och 
ansvarsfördelning uppskattas. Det är mycket sällan vi får synpunkter 
på det faktum att studenterna genomför själva studien helt 
självständigt. Att det är skrivandet som handleds inte studien har en 
del studenter kommenterat.  

Metoden för studentens studie utvecklas tillsammans mellan student 
och handledare medan inläsning och projektets genomförande görs 
självständigt av studenterna. Studenterna blir ur detta perspektiv 
genomförare i sina egna projekt, jfr (Andersen m.fl., 2013; Lindén, 
1998). Eftersom handledare och student får tydligare roller där 
förväntningarna klargörs och diskuteras menar vi att den tydliga 
rolluppdelningen mellan handledare och student är en viktig 
framgångsfaktor för direkthandledningsmodellen. 
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Eftersom det bara är skrivandet som handleds är handlednings-
modellen effektiv ur ett handledarperspektiv (Kamler & Thomson, 
2006). De studenter som har svårigheter blir medvetna om detta och 
utvecklar egna strategier för att utveckla skrivandet. 

I introduktionen till direkthandledningsmodellen sker styrningen av 
projekten, dess omfattning och tidsplan av handledaren. Vartefter 
utbildningen fortgår sker en progression där studenterna blir allt mer 
självständiga i dessa avseenden.   

Många studenter (Belcher, 2009) är vid utvärderingarna förvånade 
över att det var så kul att skriva. Att studien ska vara avslutad innan 
skrivandet börjar tillsammans med att det bara är skrivandet som 
handleds är troliga framgångsfaktorer. Det skifte av fokus från – 
innehållet i arbetet – till hur själva skrivandet görs – är som Burman 
(2017) beskriver det en viktig och central pusselbit. Fokusskiftet är i 
modellen realiserat. Visserligen syftar Burman (2017) på 
doktorandstudier men vi rekommenderar att dela upp projekten i - 
innehåll och skrivprocess - även på lägre nivåer. Den arbetssituation 
som Burman (2017) beskriver för att en uppgift ska vara intressant men 
ändå rimlig kräver en bra balans mellan krav, kontroll och stöd. Vi 
menar att den modell som här beskrivs är ett bra upplägg för att detta 
skall reglera sig själv.  

Att separera krav, kriterier, studierna, rapportskrivningen och 
betygsättningen från varandra tidsmässigt är viktiga förutsättningar 
för att en handledare skall kunna handleda 30 studenter samtidigt. 
Första gången som exempelvis doktorander är nya lärare på kursen 
brukar 20 studenter vara ett lämpligt antal.   

Vi menar att det är en stor fördel att ha åtminstone en överbetygsnivå 
på det färdiga arbetet. Detta motiverar även de duktiga studenterna. 
Det medför även att handledarna måste diskutera de arbeten som är 
bra.  

Den givna tidsramen är en viktig nyckel för att få alla studenter att göra 
jobbet samtidigt och att handledaren ska kunna styra kursen till fasta 
handledningstider. Att lärarlaget diskuterar den egna kontexten för 
studenternas texter har varit ett bra sätt för oss lärare och handledare 
att sätta ord på kvalitéer och brister i ämnesområdets texter. På 
institutionen finns även en byggingenjörsutbildning som till delar har 
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anammat handledningens modell men skrivandet har där en delvis 
annan kontext. Men detta spelar ingen som helst roll för modellen som 
sådan.   

Vi menar vidare att korrekt formalia är ett nödvändigt men inte 
tillräckligt villkor för att vi som jobbar på ämnet skall kunna läsa och 
rättssäkert bedöma textens innehåll. Även i senare projekt i 
utbildningen skiljer vi på innehålls- och formfrågor och handleder 
innehållet före formen. I idealfallet är inledning, metod och resultat i 
läs- och kommentarbart skick innan formen, dvs den skrivna 
framställningen, handleds. Detta helt i analogi med den modell som 
beskrivs här och Burman (2017).  

Studenterna lägger för det mesta upp en studie av något som dessa 
själva eller någon anhörig gått och funderat på. Över tid har 
studenterna blir allt duktigare på att tillägna sig kunskap som numera 
finns lätt tillgänglig på nätet. Det är numera sällsynt att studenter inte 
hittar adekvat information.  

Vid en kategorisering av de studier som studenterna valt så dominerar 
studier om; 

1. Den egna kroppen, dess ämnesomsättning i vila eller aktivitet. 

2. Transporter, oftast av den egna kroppen. 

3. Beteenderelaterade energistudier, oftast i hemmet. 

Inte sällan har studenterna ett specialintresse som denne vill passa på 
att knyta en studie till och då blir det en extra utmaning för 
handledaren att avgränsa både avseende omfattning och djup. Men, 
dessa studier är väldigt givande att handleda och det blir så gott som 
alltid väldigt bra studier.  

Ca 80% av studenterna har inga problem med initieringen och 
bedömningsmässigt lägger handledarna 20% av arbetstiden på dessa. 
Återstående 20% av studenterna har handledaren möjlighet att lägga 
80% av arbetstiden på. Att så stor andel av studenterna klarar detta 
moment med en liten insats från handledaren är viktigt för att kunna 
arbeta med de som har svårigheter. Återkopplingen som studenterna 
får under initieringen handlar, som vi tolkar Hattie & Timperley 
(1993), om att få studenten att engagera sig i uppgiften, ge dem kontroll 
och självförtroendet att genomföra studien. För majoriteten handlar 
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återkopplingen om förstärkning, beröm och om att ge studenterna vårt 
fulla stöd i den uppgift denne valt. Det är ovanligt att studenten gör en 
uppgift som handledarna föreslagit. 

Det fåtal studenter som har stora svårigheter att få till en studie får 
hjälp i enskilda samtal. Vi upplyser även om det skrivstöd som finns på 
lärosätet.  

 

Handledning 
Att handledningstiden är styrd till vissa tider och begränsad är viktigt 
för att studenterna skall komma igång med skrivandet. Det upplevs av 
handledarna som en fördel att inledningsvis bara lägga ut fyra 
handledningstillfällen och inte kommunicera det femte förrän efter det 
tredje handledningstillfället. Vid de två första handledningstillfällena 
brukar det vara rätt så lugnt i den meningen att det inte blir köer. Vid 
det tredje handledningstillfället kan handledaren bli tvungen att sitta 
kvar en stund. Vidare uppmanar vi handledarna att lämna rummet så 
snart som möjligt efter handledningstiden är slut och undvika samtal 
av socialiserande karaktär.   

När det vid handledning uppkommer kö så brukar studenterna börja 
samarbeta och hjälpas åt att lösa varandras problem. De som kommit 
lite längre vägleder de som inte kommit så långt.  

Att det finns tydliga formella krav för att få en första handledning 
bedöms vara viktig för att handledarna skall kunna handleda så många 
på så kort tid. De studenter som inte satt sig in i förutsättningarna eller 
inte ännu gjort jobbet får, kort och koncist, uppmaningen att faktiskt 
göra det. Det är mindre än 10% av studenterna som tillhör denna 
kategori. Med denna modell tar dessa inga handledarresurser alls. Vår 
erfarenhet är att det många gånger är duktiga eller mycket duktiga 
studenter som har detta beteende och uppmanas att komma till nästa 
handledningstillfälle med en utskrift. Denna uppmaning hörsammas 
så gott som alltid. Detta ses som ett tecken på att kraven är rimliga. 
Någon gång då och då dyker det upp någon som inte hörsammar 
uppmaningen. Dessa fall är så sällsynta att någon praxis inte utarbetats 
för den händelsen. Så länge studenterna vill göra jobbet lämnar vi dem 
aldrig i sticket.   
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Att handledningen utgår både från den muntliga och skriftliga 
framställningen är viktigt för att studenten skall finna handledningen 
effektiv och meningsfull. Det finns nästan alltid en diskrepans mellan 
det tänkta och det skrivna, särskilt i inledningen av en skrivprocess. I 
en typisk handledning bejakas studentens tankar.  

Som vi tolkar Hattie & Timperley (1993) förekommer tre av fyra olika 
typer av återkoppling. Val av återkopplings typ beror på vad studenten 
sagt och skrivit. Om studenten muntligt inte rapporterar problem eller 
hinder och det som skrivits följer planen ges återkopplingen på själva 
uppgiften. Men, ibland måste texten kraftigt modifieras, göras om eller 
utökas. Det händer även att studenten grovt har missförstått uppgiften. 
Om handledaren identifierar eller studenten rapporterar problem av 
denna typ, då blir återkopplingen processinriktad.  

Om studenten missbedömer sin egen insats, antingen över- eller 
underskattar, har svårt att få skrivandet gjort, alternativt råder en av 
studenten omedvetens diskrepans mellan det som ”studenten 
beskriver att den gjort” och ”det som faktiskt finns på papperet”. Då 
kommer handledningen att handla om diskrepansen.  

Modellen har lett till betydande förbättringar av kunnandet om 
skrivprocessen, både för handledare och studenter.  

I en nyutvecklad kurs för årskurs ett på högskoleingenjörsutbildningen 
har studenterna först en studie som var och en gör enskilt för att sedan 
ha ett grupp projekt. Både studien och projektet redovisas i 
rapportform. I studien ligger fokus på rapportens struktur och 
skrivandet, i projektet som görs i grupp ligger fokus på innehållet. 
Studenterna förväntas ha skaffat sig kunskaper om formen och 
strategier för skrivandet i den enskilda studien. Vid handledningen av 
grupprojektet handleds enbart arbetets innehåll. Det är för 
handledarna då uppenbart att studenterna skaffat sig kunskaper om 
hur rapporten skall struktureras och det visar sig dessutom att 
studenterna har egna strategier för skrivandet. Vilka strategierna är för 
den enskilde har inte undersökts systematiskt.  

Vi har dock noterat att studenter i senare årskurser vid handledningen 
ofta vill separera rapportens innehåll från själva texten som förmedlar 
innehållet. Vidare har vi noterat att studenter ofta engagerar andra 
läsare till texterna innan de lämnas in.  
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Slutsatser 

Genom att dela upp studentuppgiften i innehåll och form kan man få 
studenterna att uppleva balans mellan krav, kontroll och stöd. 
Eftersom det enbart är skrivprocessen som handleds, inte projektet, 
ger detta i sin tur bra förutsättningar för studenter att utveckla egna 
strategier för skrivandet.  
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Fler vägar till G. Hybridexamination med salsskrivning 
och duggor 
 
Mikael Svanberg 
 
 

 

 
Sammanfattning 
Inslag av elektroniska spelelement inom högre utbildning har under 
2000-talet vuxit fram som en effekt av målsättningen att med bibe-
hållen genomströmning möta behovet av flexibelt upplagda utbild-
ningar bland en stor och växande grupp studenter, som dels påbörjar 
universitetsutbildning med en varierande grad av studievana och stu-
diemotivation, dels alla vuxit upp under den digitala tidsåldern. Syftet 
med spelifieringen, som termen lyder, är att med spelliknande inslag 
under utbildningen hjälpa studenten att internalisera yttre motivato-
rer för att fullfölja studierna. Litteraturen på området vittnar dock om 
åtskilliga lösningar som haft en oklar eller utebliven effekt på studie-
resultaten. 
 
I artikeln redovisas de bedömda effekterna av ett spelinslag, använt 
under sammanlagt åtta år inom ramen för författarens egen under-
visning i historia på grundnivå. Genom att kombinera en traditionell 
salsskrivning med möjligheten att innan skrivningen erhålla ett be-
gränsat antal poäng från några frivilliga övningar, kallade duggor, har 
utvecklats en examinationsform kallad hybridexamination. Poängen 
från duggorna, som ansluter till kursinnehållet med en växande grad 
av komplexitet, adderas till poängsumman från salsskrivningen. 
 
En undersökning av resultatet från fyra av de tentamenstillfällen inför 
vilka duggor kunde lämnas in, indikerar att studenter som lämnade in 
många eller alla duggor, vid tre av tillfällena presterade väsentligt 
bättre på salsskrivningen än studenter som lämnade in få eller inga 
duggor, bonuspoängen från duggorna oräknad. Resultatet tolkas som 
att arbetet med duggorna indirekt ökar förtrogenheten med kursin-
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nehållet i sin helhet. Även om resultatets signifikans inte har fast-
ställts, uppmuntrar det till fortsatt utveckling av konceptet hybridex-
amination i nya utbildningsmiljöer. 
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Inledning 
Här analyseras flera års erfarenheter av en examinationsform bestå-
ende av två valbara vägar till godkänt betyg på en delkurs i historia. 
Möjligheten att innan en salsskrivning erhålla poäng från individuella 
inlämningsuppgifter som adderas till poängsumman av tentamensre-
sultatet, har föranlett benämningen hybridexamination. Syftet med 
användningen av inlämningsuppgifter är att med bibehållen kravnivå 
dels erbjuda de studenter som önskar ett mjukare möte med själva 
salsskrivningen, dels öka motivationen att förbereda sig för salsskriv-
ningen med hjälp av individuella utmaningar under tidspress ef-
tersom båda vägarna kräver samma typ av förberedelser. Möjlighet-
erna till individuell poängjakt har inneburit en form av spelinslag i en 
verksamhet som i övrigt inte är ett spel, något som i den internation-
ella litteraturen benämns gamification, på svenska spelifiering. Fe-
nomenet med spelelement i högre utbildning har blivit vanligare i 
högre utbildning framförallt efter 2010, men dess nytta har varit 
omdiskuterad. Syftet med framställningen nedan är att med hjälp av 
personliga erfarenheter visa hur användningen av spelelement inom 
ramen för en hybridexamination kan eliminera några av de nackdelar 
med spelifierad högre utbildning, som har identifierats i litteraturen. 
Frågan som besvaras är: Hur har hybridexaminationen varit utformad 
och hur kan utfallet förklaras? 
 
Den teoretiska grunden för spelifiering av utbildning utgörs av Self-
determination theory, som bygger på antagandet att undervisnings-
strategier som befrämjar upplevd kompetens, upplevda valmöjlighet-
er (autonomi) och upplevd samhörighet (med lärare och andra stu-
denter) bidrar till en internalisering av yttre motivatorer. Ett exempel 
på det är undervisning som omvandlar krav att uppnå lärandemål för 
att behålla studiemedel till studiemotivation där lärandemålen efter-
strävas för att de upplevs intressanta och meningsfulla. Spelelement 
har antagits kunna höja studiemotivationen genom att förstärka upp-
levelserna av såväl kompetens, autonomi som samhörighet (Ryan & 
Deci, 2000). 
 
 
Forskningsöversikt 
Bakgrunden till det ökade inslaget av spelifierad utbildning kan kopp-
las till framväxten av två fenomen, processer som i tid sammanfaller 
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med varandra. Det ena är välkänt och beskrivs i bl.a. i John Biggs och 
Catherine Tangs fylliga monografi (2011) om konstruktiv länkning 
(constructive alignment) i högre utbildning. Även om författarna ald-
rig själva kommer i beröring med just spelifiering, är sambandet mel-
lan spelifiering och fenomenet de beskriver uppenbart: Under 1990- 
och 2000-talet skedde en dramatisk tillväxt av andelen unga som bör-
jade läsa vid universitet, något författarna beskriver som den största 
förändringen av universitetsväsendet sedan genombrottet för den 
empiriska forskningen på 1800-talet. Flera uppgifter refereras som 
visar att när den andel av årskullarna som påbörjade högre utbild-
ningen på kort tid ökade från 15% till i flera fall 40%, fick det negativa 
konsekvenser för studentgruppernas genomsnittliga nivå på såväl be-
gåvning, studievana som ambitionsnivå. Bakom dessa medelvärden 
fanns också en stor spridning. Den parallella tillväxten av antalet stu-
dieplatser skapade dessutom ett outtalat konkurrensförhållande mel-
lan (utanför Sverige) avgiftsfinansierade lärosäten, som i sin tur skap-
ade incitament för stora studentvolymer, i vissa fall förenade med 
sänkta kravnivåer (Biggs & Tang, 2011, s. 3-7). 
 
Det andra fenomenet beskrivs i en artikel från 2015 av Tara J. Brig-
ham, som till skillnad från Biggs och Tang uttryckligen kopplar det till 
utvecklingen av spelifierad utbildning. Från början av detta år ut-
gjorde den andel personer som fötts efter 1980 en majoritet av den 
amerikanska arbetskraften. Ett viktigt gemensamt drag inom denna 
grupp är att den vuxit upp med mobiltelefoni och internetbaserad in-
formationsteknologi, till skillnad från den äldre andelen av befolk-
ningen som kommit i kontakt med den nya tekniken i mer eller 
mindre vuxen ålder. Samma år, 2015, ägde 85% av alla amerikaner i 
åldern 18-29 en smartphone, berättar Brigham. En av konsekvenser-
na av de yngre generationernas uppväxt med den nya tekniken, är 
framväxten av interaktiva elektroniska spel. Spelifierad utbildning 
förutsätter förvisso inte digital teknik, men dess framväxt har ändå 
kopplats till de möjligheter till snabb och billig interaktion, individu-
ellt eller i grupp, som denna teknik skapat. Orsakerna bakom den mo-
tivationshöjning som spelifieringen avser uppnå beskriver hon utgörs 
av dels risken att misslyckas, dels möjligheten att lyckas och därmed 
ge studenten en upplevelse av att närma sig lärandemålen med hjälp 
av en personligt utformad arbetsinsats. Nackdelarna beskrivs som att 
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förberedelserna är tidsslukande, att spelifieringen inte nödvändigtvis 
gör lärandemålen tydligare eller lättare att förstå, att de dokumente-
rade effekterna på studieresultaten är tvetydiga och att spelifierade 
kurser riskerar att inte tas på lika stort allvar som annan utbildning 
(Brigham, 2015). 
 
Spelinslag i utbildning förekommer i olika former. Jeffrey B. Holmes 
och Elisabeth R. Gee beskriver i en detaljerad översikt (2016) hur 
spelbaserad undervisning och spelbaserat lärande omtalats som ett 
nytt och långsamt växande fenomen från och med några år in på det 
nya seklet, framförallt i en amerikansk kontext. Fenomenet har dock 
tagit sig en rad olika uttryck och har framförallt skapats av individu-
ella lärare med målet att höja elevers motivation i (motsvarande) 
grund- och gymnasieskolan. Utvecklingen som ägt rum inom den 
högre utbildningen beskrivs som snarlik. Bristande stöd från lärosä-
tena har, på gott och ont, lämnat intresserade lärare samtidigt fria och 
ensamma att experimentera med spelifierande inslag efter eget hu-
vud. Utifrån författarnas personliga erfarenheter, är en av de största 
utmaningarna att förankra en upplevd nytta av spelinslag hos studen-
ter för vilka spel uteslutande förknippas med förströelse. Den andra 
utmaningen är att identifiera rätt spelinslag för rätt användningsom-
råde och utan att det leder till överanvändning. 
 
Författarna delar in spelinslagen i fyra brett definierade kategorier. 
En första kategori, kallad Action, utgörs av hela spelsystem inom vilka 
studenterna ställs inför simulerade situationer som annars är svåra 
att skapa. Spelen kan vara praktiskt inriktade eller utspela sig kring 
ett bord, med eller utan rekvisita. Kategorin torde vara den mest 
kända av alla spelinfluerade utbildningstekniker och har bl.a. djupa 
rötter i militär utbildning. En annan kategori, Bridge, består av spel-
influerade strategier för att skapa kontakt mellan institutioner eller 
mellan människor och nya miljöer vid ett lärosäte, t.ex. för att ge inci-
tament till nyantagna studenter att lära känna sitt campus och dess 
resurser, med målet att minska avhoppen från utbildningarna. Till en 
tredje kategori, Design, hänförs kursupplägg som går ut på att stu-
denterna själva spelifierar centrala delar av kursmålen och presente-
rar dem i workshop-form. 
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Det är dock den kategori som Holmes och Gee benämner Game-
inspired som är aktuell i denna framställning. Det är den som på 
svenska kommit att kallas spelifiering och inbegriper spelinspirerade 
inslag i en i övrigt traditionell utbildning, som används i syfte att rikta 
studenternas uppmärksamhet eller styra deras handlande i en viss 
riktning. Ett tydligt och påstått gott exempel ur denna kategori som 
refereras, är när en kedja uppgifter ”låses upp” i en viss ordningsföljd, 
allteftersom de fullgörs, mot ett tydligt beskrivet mål. Den främsta 
nyttan med denna utbildningsdesign, jämfört med alternativet att vid 
kursintroduktionen presentera samtliga uppgifter på en gång, besk-
rivs som att den hjälper studenterna att fokusera på rätt saker i rätt 
ordning. 
 
Författarna sammanfattar den kritik som de spelifierade utbildning-
arna har givit upphov till och som måste tas på allvar när nya utbild-
ningar designas: Spelinslagen riskerar att bli irrelevanta för målet 
med utbildningen, de riskerar att flytta fokus från lärandemålen till 
spelinslaget självt eller – värst av allt – bidra till att kamouflera dålig 
undervisning eller ett i övrigt undermåligt kursinnehåll. Den centrala 
utmaningen för en fortsatt lyckosam utveckling av spelifierade under-
visningsmiljöer, avslutar författarna, är därför anhängarnas förmåga 
att konstruktivt bemöta skeptikerna. 
 
En grupp författare med Alberto Mora vid Open University of Catalo-
nia i spetsen, konstaterar efter en grundlig översikt av litteraturen på 
området (2017) att den samlade erfarenheten av spelifiering av högre 
utbildning i huvudsak resulterat i begränsade eller helt uteblivna po-
sitiva effekter, samtidigt som utformning och implementering av stra-
tegierna tagit mycken tid i anspråk. Författarna har därefter bland 
2314 spelifierade arbeten granskat hur ett urval om 27 av dessa skulle 
kunna läggas till grund för spelifiering av högre utbildning. Urvalet, 
publicerat 2011-2015, uppfyllde kriterierna att arbetet skulle vara på 
engelska och beskriva en fullständig och erfarenhetsbaserad design-
process av ett ramverk för spelifiering (design frameworks). Närmare 
hälften av de granskade arbetena, tolv stycken, var utformade för af-
färssammanhang. Endast sex var särskilt utformade för lärande, me-
dan sju var ämnesövergripande.  
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Den slutsats författarna drar av undersökningen är att alla undersökta 
ramverk för lärande skulle kunna användas inom högre utbildning 
och att de ämnesöverskridande ramverken kan fungera som ett kom-
plement, även om den senare gruppen i huvudsak bygger på elemen-
tet upprepning/repetition. Trots resultatet tecknar författarna en bild 
av en fortfarande omogen flora av motivationshöjande ramverk, där 
särskilt frågor om genomförbarhet, etik och investeringskostnader (i 
tid och pengar) diskuteras i alltför liten grad. I nästan alla granskade 
arbeten betonas vikten av tydligt formulerade mål såsom avgörande 
för framgångsrik tillämpning, men trots dessa erfarenheter, konstate-
ras att anmärkningsvärt många av de undersökta ramverken särskilt 
avsedda för lärande, utgjordes av otydligt designade ad hoc-lösningar, 
som vore svåra att återskapa och tillämpa i en annan utbildning och 
med en annan lärare. Bland beskrivningarna av ramverken är det 
dessutom väldigt få som refererar erfarenheter från användarna. 
 
En av de skeptiker som inte okritiskt betraktat de senaste årens ut-
veckling inom området, är Kentaro Toyama som i en artikel (2015) 
beskriver förekomsten av ett växande antal spelifierade kurser vid 
hans eget lärosäte, University of Michigan:  
 

Assignments are called adventures, battles, and quests. Each activity earns 
experience points - a hundred thousand at a time - and students' grades de-
pend on their final scores. The classes differ from traditional courses in that 
students have more choice in the assignments they complete; they can work 
at a flexible pace; and some assignments can be resubmitted until their 
maximum scores are reached. 

 
Författarens egen tolkning av utvecklingen är, i linje med Brigham, 
det upplevda behovet av att väcka studiemotivation hos en ny gene-
ration studenter som vuxit upp med digital interaktion som ett själv-
klart inslag i livet. Toyama frågar sig i vilken grad universitetsläraren 
ska anpassa sin undervisning sig efter detta upplevda behov, respek-
tive i vilken grad studenterna ska uppmanas frammana sin egen mo-
tivation. En hel del arbete i akademikerns vardag ger inga ”blingy re-
wards”, som han uttrycker det. Tvärtom utgörs en god del av arbetet 
av hårt slit som aldrig någonsin ges någon återkoppling. Ska inte ut-
bildningen förbereda för dessa realiteter? 
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Kritiken till trots, är Toyamas svar på sin egen fråga nyanserat. För 
den gode pedagogen, menar han, bör det långsiktiga målet vara att 
faktiskt bygga motivation hos de studerande. Processen dit inbegriper 
en blandning av strategier, där läraren ibland utmanar och ibland mö-
ter studenten där denne faktiskt befinner sig. I det senare fallet kan 
spelifierande inslag vara meningsfulla, kanske till och med nödvän-
diga. 
 
Det får alltså sägas finnas både en teoretisk och empirisk grund för 
spelinslag i högre utbildning, under förutsättning att inslagen ges en 
relevant utformning. Även om Biggs och Tang för sina resonemang 
om studiemotivation utifrån en annan men välkänd teoretisk ut-
gångspunkt, Expectancy-value theory, som mer handlar om att forma 
positiva förväntningar än om att tillgodose ett antal förutsatta behov, 
förefaller målet, att med undervisningen skapa inre motivation vara i 
stort sett detsamma, trots att Biggs och Tang alltså inte nämner speli-
fiering som ett möjligt medel (Biggs & Tang, 2011, s. 34-35). Samman-
taget kan den kritik mot spelifierad utbildning som kommit till ut-
tryck ovan, gissningsvis delvis förklaras med brister i utformningen, 
t.ex. att spelelementen skymt lärandemålen, att designen upplevts 
tvingande eller stannat vid de ”blingy rewards” Toyama raljerar över.  
 
 
Duggor och salsskrivning 
Av pedagogiska skäl ansluter sig undertecknad till Toyamas försiktigt 
pragmatiska filosofi. Även om den högre utbildningen måste ta sikte 
på att göra studenterna förtrogna med verksamheten inom det aka-
demiska yrke utbildningen förbereder dem för (och dessutom få dem 
att se fram emot den), framstår som ett naturligt krav att läraren åt-
minstone i början av en utbildning möter studenterna där de faktiskt 
befinner sig, en uppfattning som torde kunna tjäna som en hanterlig 
definition av den ”studentcentrerade undervisning” som det egna lä-
rosätet stadgar som ett av målen för den konstruktiva länkningen 
(Karlstads universitet, 2017, s. 6, 11). För svenska förhållanden utgör i 
normalfallet Högskoleförordningens examensbeskrivningar de aka-
demiska utbildningarnas målbild. Med dessa mål går alltså inte att 
kompromissa, men vägen dit måste rimligen dras med tanke på dem 
som ska vandra den. Till de pedagogiska aspekterna måste i det 
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svenska fallet även läggas de ekonomiska. Den konkurrens om studie-
avgifterna som Biggs och Tang beskriver gälla för utländska förhål-
landen, får i Sverige sägas ha sin motsvarighet i kombinationen av det 
begränsade antalet studenter och beräkningen av det statliga anslaget 
till den akademiska grundutbildningen, som ju i hög grad bygger på 
just volym och genomströmning, faktorer som lärosätena svårligen 
kan bortse från. Till allt detta ska läggas de låga ersättningsbeloppen 
för studenter och studieprestationer inom just utbildningsområdena 
humaniora och samhällsvetenskap, som för bl.a. ämnet historia inne-
bär att undervisningen i mycket hög grad måste inriktas mot att ge 
incitament till självstudier för att den alls ska förbli genomförbar. 
 
Sedan 2009 har undertecknad använt vad som kan beskrivas som ett 
spelinslag på grundkursen i historia (Historia I, 30 hp), sedan 
2010/11 under den sista delkursen, en världshistorisk översiktskurs 
om 1900-talet.1 Delkursen genomförs varje år i december och januari, 
fram till terminsskiftet. Inom ramen för den huvudsakliga examinat-
ionsuppgiften ”Tentamen”, med vilken uppfyllandet de flesta läran-
demål examineras, har erbjudits två vägar till den godkända poäng-
summan 24. Den första vägen har bestått i individuella eller grupp-
visa studier utifrån 50-talet instuderingsfrågor hämtade från den ak-
tuella kurslitteraturen, som omfattar omkring 1000 sidor. Bland in-
studeringsfrågorna väljs fyra ut att bli tentamensfrågor vid en sals-
skrivning, vars svar poängsätts med vardera 0-10 poäng. Den andra 
vägen innebär samma arbete, men kombineras med inlämning av en 
till sju individuella inlämningsuppgifter, kallade duggor, som genere-
rar poäng som adderas till poängsumman från tentamensfrågorna. 
Dugga 1-6 genererar godkänd en poäng var medan dugga 7 genererar 
två poäng. Ett valfritt antal duggor kan besvaras i valfri ordning, men 
alla svar måste lämnas in senast dagen innan dagen för tentamenstill-
fället. Vanligen bedöms varje dugga inom en arbetsdag från det att 
den lämnas in. Om den inte kan godkännas, ges möjlighet till kom-
plettering av svaret fram till deadline. Hela detta upplägg beskrivs 
tydligt i samband med kursintroduktionen. Eftersom gränsen för 
godkänt betyg på examinationsuppgiften alltså har satts till 24 (60% 
av 40), innebär det att upp till en tredjedel av dessa poäng, det vill 
                                                 
1 Samläsning med denna fristående kurs har hela tiden förekommit med olika kursvarianter 
inriktade mot lärarutbildning. 
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säga åtta stycken, kan erhållas innan salsskrivningen äger rum. Grän-
sen för betyget väl godkänt har satts till 36 (90% av 40). Utan att i 
detta sammanhang närmare gå in på hur tentamensfrågorna väljs ut 
eller hur svaren på dem poängsätts, konstateras bara att poängsum-
man för godkänt betyg, med eller utan duggor, har bedömts motsvara 
miniminivån för redovisade kunskaper som svarar mot de aktuella 
lärandemålen. Innehållet i dessa redovisade kunskaper kan skilja sig 
stort från student till student, trots den gemensamma kurslitteratu-
ren. Även om poänggränserna naturligtvis är lika för alla, upphör det 
aldrig att förvåna att det bland olika svar på samma uppgift, bland 
såväl duggorna som tentamensfrågorna, råder en enorm variationsri-
kedom.  
 
Upplägget på examinationsuppgiften ”Tentamen” har varierat något 
över tid. Vid kurstillfället 2012/13 förekom inte duggor alls och fram 
till 2013/14 formulerades och bedömdes den fjärde tentamensfrågan 
av en annan lärare. Instuderingsfrågor och duggornas utformning har 
varierat över tid, delar av kurslitteraturen har bytts ut, nyare upplagor 
har kontinuerligt ersatt äldre, men examinationsuppgiftens grundläg-
gande struktur och poängsättning har bibehållits. 
 
Varje enskild instuderingsfråga kan karaktäriseras som på sin höjd 
medelsvår. Även om komparativt upplagda frågor förekommer, åter-
finns de flesta svar inom en mindre och väl avgränsad del av kurslitte-
raturen. Den stora mängden frågor innebär dock att examinations-
uppgiften av de flesta upplevs som mycket krävande, vilket ger ett 
starkt incitament för studenterna att tillsammans arbeta med frå-
gorna inom de studiegrupper om fem till tio deltagare som formeras 
vid kursstart. 
 
Duggorna saknar på det hela taget koppling till instuderingsfrågorna 
och till varandra, men bygger alla i varierande grad på kurslitteratu-
ren och med en med ordningsnumret växande svårighetsgrad, med 
varierande inriktning och tillvägagångssätt för genomförandet. Under 
de senaste åren fram till 2018 har de haft följande utformning: Dug-
gorna 1-2 har varit lätta och gått ut på att skriftligt och relativt kortfat-
tat besvara några eller alla i ett urval frågor anknutna till vissa för-
djupningsavsnitt i kursens huvudbok, som inte behandlas i instude-
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ringsfrågorna. Duggorna 3-4 har båda varit medelsvåra och gått ut på 
att resonera kring var sin separat text som fördjupat delar av kursin-
nehållet, men som krävt inläsning av kurslitteraturen för att bli ge-
nomförbara. Dugga 5 har utgjorts av en praktisk övning som kunnat 
göras enskilt eller i grupp, som ska ha dokumenteras och diskuterats i 
bild och text och som relaterat till det tidiga 1900-talets västerländska 
dammode. Duggorna 6-7 har varit mer avancerade fördjupningsupp-
gifter som ställt krävt på god inläsning av kurslitteraturen. Dugga 6 
har redovisats med en muntlig framställning på en videoinspelning, 
dugga 7 har redovisats skriftligt. Tolkade utifrån Blooms reviderade 
taxonomi (https://www.kau.se/resurssidor/larandemal/taxonomier-
larande) kan dugga 1-3 sägas bygga på förståelse, dugga 4 på tillämp-
ning, dugga 5-6 på analys och dugga 7 på utvärdering av kursinnehål-
let. 
 
Poängen från duggorna följer med studenten från ett tentamenstill-
fälle till nästa (ytterligare två varje läsår), om salsskrivningen skulle 
bli underkänd. Inför omtentor ges även möjlighet att lämna in even-
tuella kvarvarande duggor. (Resultaten från dessa examinationstill-
fällen redovisas dock inte här.) Anvisningarna för hur duggorna ska 
besvaras är tämligen detaljerade, vilket sannolikt bidrar till att endast 
ett litet antal inlämnade svar inte hinner kompletteras till godkänt 
betyg innan utsatt deadline. 
 
Sammanfattningsvis kan duggorna beskrivas så att de är frivilliga, att 
de har en varierande grad av komplexitet men var och en har en be-
gränsad omfattning, att de lämnar stort utrymme för individuell ut-
formning och att alla utom den nuvarande dugga 5 kräver inläsning 
på aktuell kurslitteratur, även om denna uppgift också ansluter till 
kursens lärandemål. 
 
Så hur har spelifieringen av delkursen påverkat studieprestationen 
och studiemotivationen hos kursdeltagarna? Denna i sammanhanget 
centrala fråga är av flera skäl svår att besvara. Det saknas en kontroll-
grupp att jämföra utfallet med eftersom samtliga studenter har givits 
samma valmöjligheter varje år som examinationsuppgiften har ge-
nomförts med denna design. Det har inte heller genomförts några 
studier (via enkäter eller intervjuer) av studenternas uppleda studie-
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motivation under kursens gång. Vid elektroniska utvärderingar av 
delkursen som genomfördes efter kurstillfällena 2015/16-2017/18, 
efter att resultatet av examinationsuppgiften hade redovisats, uppgav 
visserligen 86-92% att kursmålen hade uppnåtts helt eller till stor del, 
men dessa enkäter besvarades endast av en minoritet av kursdelta-
garna. (Survey & Report, 2016, 2017, 2018) Därtill påverkas den upp-
levda kvaliteten även av en rad andra faktorer än just examinations-
uppgiften ”Tentamen”, bl.a. föreläsningarna och ett antal examine-
rande seminarieuppgifter som rör andra delar av kursinnehållet och 
som andra lärare ansvarar för. 
 
I Tabell 1 redovisas utfallet av det första examinationstillfället vid 
varje kurstillfälle, där möjlighet alltså gavs att lämna in duggor varje 
år utom vid kurstillfället 2012/13. Uppgifterna har hämtats från på 
lärplattformen publicerade rättningskommentarer (Svanberg, 2010-
2018). Av tabellen framgår tydligt att möjligheten att lämna in duggor 
har utnyttjats av åtskilliga studenter, de år det har varit möjligt. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antal tentander 30 38 66 46 49 58 49 41 42 
Antal duggor 173 205 310 0 228 255 176 102 136 
Väl godkänt 14 13 15 3 20 6 6 2 2 
Godkänt 9 18 33 23 18 26 20 22 22 
Underkänt 7 7 18 20 11 26 23 17 18 
 
Tabell 1. Utfall av salsskrivning på grundkurs i historia i januari, kurstillfällena 
2009/10-2017/18 
 
Frågan är då vilken effekt duggorna har haft på studieresultatet. Hade 
fler studenter blivit godkända om de hade lämnat in fler duggor, men 
istället ägnat mindre tid åt instuderingsfrågorna? Eller hade tvärtom 
fler blivit godkända om de istället för att arbeta med duggorna hade 
ägnat tiden åt instuderingsfrågorna? Eller fick duggorna möjligen den 
effekten att studenterna överhuvudtaget ägnade sig mer åt tenta-
mensförberedelser än vad de annars skulle ha gjort? Kurslitteraturens 
och instuderingsfrågornas förändrade sammansättning över tid för-
svårar i hög grad jämförelser mellan olika kurstillfällen och utfallet 
2013 avviker därtill inte alls från utfallet de efterföljande åren. 
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Men även om dessa frågor inte kan besvaras, går det däremot att vid 
några examinationstillfällen, 2012 samt 2016-2018, jämföra resultatet 
på tentamensfrågorna mellan de studenter som lämnade in flera eller 
alla duggor, och de som inte gjorde det. Utfallet av denna jämförelse 
framgår av Tabell 2. 
 

 
Tabell 2. Medelvärden av poäng från tentamensfrågor jämförda med poäng från 
duggor 
 
För tre av de fyra examinationstillfällena framträder en tydlig skillnad 
i utfall mellan den grupp studenter som lämnat in många duggor och 
den grupp som lämnat in få eller inga. Vid den salsskrivning som ge-
nomfördes i januari 2012, tilldelades den grupp om 35 studenter som 
erhållit 5-8 poäng på duggorna i genomsnitt 32,6 poäng på de fyra 
tentamensfrågorna, medan den grupp om 30 studenter som erhållit 
0-4 poäng från duggorna endast tilldelades i genomsnitt 24,4 poäng 
på samma frågor. Mönstret upprepades både 2016 och 2018, medan 
skillnaden mellan grupperna 2017 var obefintlig. 
 
 
Diskussion 
Tillämpningen av den här redovisade undervisningsstrategin framstår 
som ett typexempel på ett den ensamme och intresserade lärarens 
soloprojekt, som Holmes och Gee beskriver vara den vanliga bak-
grunden till spelifierad högre utbildning. Typiskt också, utifrån de in-
ledningsvis refererade studierna, är väl att utfallet av spelifieringen 
aldrig har validerats. Inslaget med duggor på kursen har fortlevt och 
har av läraren med begränsad tidsåtgång kontinuerligt reviderats ”på 
känn”, baserat på uppmuntrande kommentarer från studenter i in-
lämnade svar och i muntliga och skriftliga kursvärderingar samt på 
hur de enskilda uppgifterna har tolkats. Medvetenhet har funnits om 
de flesta av de ovan refererade riskerna med spelifiering och strävan 

 2012 2016 2017 2018 
Antal 
poäng 
från 
duggor 

Antal 
tentander 

Medel-
poäng, 
tentamens-
frågor 

Antal 
tentander 

Medel-
poäng, 
tentamens-
frågor 

Antal 
tentander 

Medel-
poäng, 
tentamens-
frågor 

Antal 
tentander 

Medel-
poäng, 
tentamens-
frågor 

0-4 30 24,4 30 18,1 29 20,4 23 17,8 
5-8 35 32,6 19 23,6 12 20,3 19 22,3 
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har hela tiden varit att minimera dem så långt det har gått, genom att 
hålla spelinslaget begränsat, deltagandet frivilligt och övningarna va-
rierade till innehåll och komplexitet. 
 
Vilka är då fördelarna med just detta upplägg på examinationsuppgif-
ten? Möjligheten att välja duggorna (eller att välja bort dem), en eller 
alla utan att de behöver ”låsas upp” en i taget, de personligt utfor-
made svaren och den relativt snabba återkopplingen ger med all san-
nolikhet stöd åt både känslorna av kompetens och autonomi, något 
som i sin tur har antagits föda studiemotivation. Här infinner sig po-
ängen med just hybridexaminationen, eftersom det ju är kombinat-
ionen av tentamensfrågor och duggor som lägger grunden till valfri-
heten. Även den student som aldrig ens försöker besvara någon dugga 
utan helt inriktar sina studier mot instuderingsfrågorna, får trots allt 
uppleva den autonomi som denna strategi skapar. Samma känsla av 
autonomi kan även den uppleva som bara upplever säg två av dug-
gorna så meningsfulla att svar lämnas in, men i övrigt ägnar studierna 
åt instuderingsfrågorna, o.s.v. 
 
Den mest påvisbara fördelen är dock indikationerna på att arbete med 
duggorna även avsatt positiva resultat i svarskvaliteten på tentamens-
frågorna. Även om kausaliteten mellan många godkända duggor och 
höga skrivningspoäng alltså inte är bevisad, öppnar resultatet för ett 
stöd åt den teoretiska grund som spelifierad utbildning, med den vi-
dare utvecklingen hybridexamination, vilar på. Utan att skymma må-
let med utbildningen, skapar duggorna alternativa vägar in i kurslitte-
raturen som inte nödvändigtvis innebär att studenten läser och reflek-
terar över den i en traditionell tågordning, från pärm till pärm. Arbe-
tet leder i sig till för kursen relevanta kunskaper, men ökar även den 
förtrogenhet med stoffet som salsskrivningen i slutändan kräver, vil-
ket förefaller vara den enskilt största fördelen med just den spelifie-
rade hybridexaminationen.  
 
Sammanfattningsvis kan denna studentcentrerade hybridexamination 
tolkas ge stöd åt en personligt utformad studieteknik för att tillägna 
sig och resonera kring ett givet kunskapsstoff, vilket i sin tur sannolikt 
bidrar till den internalisering av de yttre motivatorer som den kort 
refererade Self-determination theory syftar till. I väntan på att anta-
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gandena verifieras, manas till fortsatta försök, gärna i nya lärandemil-
jöer. 
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