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Författarpresentation 

 

Hamid Asghari  
Hamid Asghari är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogiskt 
arbete vid institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet. 
Han arbetar som kursledare och examinator för ett antal kurser på 
korta lärarutbildningar, som handledare för examensarbete/ 
utvecklingsarbete och som programledare för Kompletterande 
Pedagogisk Utbildning för Forskarutbildade (KPF). Asgharis 
forskningsintresse är yrkesutbildningar, yrkesdidaktik, yrkes-
kunnande, yrkesstatus, yrkesstolthet, yrkeskultur och yrkeslärar-
identiteter. Han är dessutom intresserad av lärarnas livsberättelser, 
och att undersöka vilken betydelse lärarnas livserfarenheter har för 
deras möten med och undervisningen av elever.  
 

Annelie Andersén  
Annelie Andersén är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid 
institutionen för pedagogiska studier på Karlstads universitet. Hon är 
disputerad i pedagogik vid nationellt centrum för livslångt lärande 
(Encell), Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 
Förutom att undervisa och handleda, främst i de korta lärar-
programmen, är Andersén studierektor för forskarutbildningen i 
pedagogiskt arbete. Hennes forskningsintressen är breda, men kan 
sammanfattas med utbildningskultur och sociala identiteter - för 
närvarande inom fältet lärarutbildning. 
 

Maria Petersson  
Maria Petersson arbetar som universitetslektor i Pedagogiskt arbete 
vid institutionen för pedagogiska studier (IPS), Karlstads universitet 
och har disputerat i Biologididaktik. Hon arbetar som kursledare och 
examinator i flera kurser på korta lärarutbildningar framför allt för 
blivande ämneslärare. Petersson handleder även examensarbeten. 
Hennes forskningsintressen är  ämnesdidaktiska perspektiv  på under-
visningsinnehåll och lärares (och lärarstuderandes) professions-
utveckling.  
 

5



 

Gunilla Karlsson 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 högskole-
pedagogiska 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 bl.a. haft kursansvar för 
AUPU1. 
 

Marie-Therese Christiansson 
Marie-Therese Christiansson, lektor i informatik på Handelshögskolan 
vid Karlstads universitet bedriver forskning och undervisning 
inom processorienterad verksamhetsutveckling tillsammans med 
yrkesverksamma från en rad organisationer/företag. Kritiska modell-
eringsfaktorer att beakta finns som bas i metoder för process-
orientering i praktiken (PoP). PoP metoder är en samproduktion 
mellan forskare, studenter och yrkesverksamma vilka används och 
vidareutvecklas i våra utbildningar. Efter avslutad utbildning erbjuds 
kursdeltagare en plats i PoP nätverket med yrkesverksamma som har 
erfarenhet av att använda och situationsanpassa PoP metoder. Syftet 
med nätverket är att verka som ett forum för kompetensutveckling och 
ett gemensamt lärande. 
 

Annelie K. Johansson 
Annelie K. Johansson är verksam som universitetsadjunkt i svenska 
språket på Karlstads universitet sedan 2006. Hon undervisar i kurser 
inom grundlärarprogrammen för förskole-, låg- och mellanstadie-
lärare. Annelie är legitimerad grundskollärare för årskurs 1 -7 med 
utökad behörighet att undervisa i ämnena bild och svenska till och med 
årskurs nio och i ämnet svenska i gymnasiet, Sfi och Komvux. Hon har 
en fil. kandidatexamen i svenska språket och magisterexamen i svenska 
med didaktisk inriktning. Annelie är också verksam som läromedels-
författare. Annelie är en del av mentorslaget som arbetar med vfu-
kurser i grundlärarprogrammet. 
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Emil Lundell 
Emil Lundell arbetar sedan 2017 som universitetsadjunkt vid 
Försvarshögskolan, undervisar i vetenskaplig metod och är 
kursansvarig för beteendevetenskaplig metod I och II. Han är 
involverad i flera forskningsprojekt med inriktning mot rekrytering och 
urval. Emil har tidigare varit universitetsadjunkt i sociologi och 
samhällskunskap vid Karlstads universitet. Han har även ett stort 
intresse för psykometrisk analys baserad på Raschmodeller och 
mätning av studieprestation inom högre utbildning. 
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Inledning 
 
”Jaså, är det så du gör!”, kommenterade häromdagen en kollega ett 
inslag i en av mina kurser. Man kan dela korridor i många år utan att 
man lär sig särskilt mycket om varandras undervisnings- eller 
examinationsstrategier. Samtalen mellan arbetspassen tenderar att 
markera paus från just arbetet. Sådan är ju den svenska fikakulturen. 
Kontakten med kollegerna utanför det egna huvudområdet och 
framförallt utanför den egna institutionen är ofta ganska sporadisk. 
Trots en gemensam infrastruktur och en gemensam uppsättning styr-
dokument, saknas inte likheter mellan universitetet och en galleria: 
Flera parallella verksamheter som under samma tak fortlever med 
endast begränsade inbördes kontakter. 
 
Den främsta fördelen med universitetets högskolepedagogiska 
konferens och rapportserie, är att de båda överbryggar dessa avstånd 
mellan de olika delarna av lärosätets undervisningsverksamhet. Årets 
enda nummer av denna rapportserie utgör ett gott exempel på detta. 
Det innehåller analyser av pågående eller avslutade pedagogiska 
utvecklingsprojekt från så vitt skilda utbildningar som de till lärare, 
receptarie och IT-konsult, projekt som med all säkerhet aldrig hade 
sammanstrålat om de inte först hade presenterats på konferensen och 
därefter mognat till de artiklar som nu gått i tryck. Även de tre bidrag 
som tillkommit inom ramen för lärarutbildningarna berör så olika 
delar – ämnesteori, ämnesdidaktik och VFU – att de också troligen 
har konferensen att tacka för att de nu har landat i samma forsknings-
rapport. 
 
Min poäng med detta är att projekten, trots varierande ursprung, kan 
inspirera vilken universitetslärare som helst som vill beforska och 
utveckla sin egen undervisningspraktik. Med flera års erfarenhet av 
pedagogiskt utvecklingsarbete, är kanske det viktigaste jag lärt mig att 
de allra flesta utmaningar inom undervisningen inte är ämnesbundna. 
Nästan alla förekommande svårigheter återfinns i alla former av 
utbildningar, varav några kommer till uttryck i bidragen till detta 
nummer. Annelie K. Johansson respektive trion Hamid Asghari, 
Annelie Andersén och Maria Petersson belyser på olika sätt problem 
med den vetenskapliga förankringen av de verksamhetsförlagda 
delarna av lärarutbildningen, frågor som på ett generellt plan 
säkerligen är relevanta i samtliga utbildningar mot yrkesexamen. 
Besläktade resonemang om svårigheten att koppla ihop teori med 
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praktik förs av Marie-Therese Christiansson inom en helt annan 
ämnesmiljö, informatik. Gunilla Carlsson Kvarnlöf ger ett exempel på 
hur examinationens rättssäkerhet kan öka genom att dela upp en 
större examinationsuppgift på flera mindre. Emil Lundell presenterar 
ett detaljerat förslag på hur tidsåtgången för bedömning av en 
salsskrivning kan reduceras betydligt genom en datorassisterad 
bedömningsprocess. 
 
Att recensera andras praktik i skenet av aktuell forskning är 
utmanande nog, men att som några av författarna gjort beforska den 
egna praktiken kan vara än svårare eftersom den inte sällan upplevs 
som djupt personlig. Oavsett vilken inriktning man väljer, torde dock 
själva skrivprocessen inte vara någon stor sak för den som är van att 
publicera sig. Däremot kan denna textproduktion upplevas som en 
betydande utmaning för den som inte har någon avhandling i botten 
och där det egna examensarbetet kanske har hunnit få ett antal år på 
nacken. Särskilt i det senare fallet, kan den högskolepedagogiska 
konferensen bli det perfekta startskottet för att börja beskriva och 
analysera det pedagogiska utvecklingsarbete som antagligen redan 
pågår i vardagen utan att det så tydligt formuleras i ord. Ta då 
chansen och författa ett abstract inför nästa konferens om ett an-
geläget förändringsarbete som pågår eller planeras. Gör det gärna till-
sammans med någon kollega som undervisar på samma utbildning, så 
kan ni stötta varandra. Den återkoppling ni får i samband med 
konferensen kan sedan läggas till grund för en fin artikel i denna 
rapportserie. 
 
Slutligen ska även den som undervisar på forskarnivån känna sig 
välkommen till den högskolepedagogiska verksamheten. Trots de 
kortfattade examensmålen för doktorsexamen, saknas inte 
utmaningar för hur de ska uppnås med hög kvalitet. Forskarhand-
ledningen utgör i sig ett livaktigt forskningsområde, som i hög grad 
vinner på interaktion över ämnesgränser. Kanske kan en artikel i 
ämnet innebära en välkommen omväxling i den egna forskningen? 
 
Jag ser fram emot alla framtida bidrag, men innan dess tar vi först del 
av föreliggande nummer. Trevlig läsning! 
 
 
Mikael Svanberg 
Universitetslektor och pedagogisk utvecklare vid UPE 
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Att vara lärare för lärare 

- ämnesdidaktiska syften i utbildning till yrkeslärare och 

ämneslärare 

 

Hamid Asghari, PhD. Annelie Andersén, PhD. Maria Petersson, PhD.  

 

 

 

Sammanfattning  

Under 2018 genomförs ett pilotprojekt med medel från 

lärarutbildningsnämnden (LUN) kring hur didaktiklärarna i den korta 

lärarutbildningen (KUB) ser på sitt uppdrag. Frågan är viktig att belysa 

då didaktik utgör en stor del av lärarutbildningen. Dessutom behöver 

didaktikerna, utifrån de nationella examensmålen för utbildningen, 

bedöma vilken kunskap som undervisningen skall förmedla, hur, när 

och varför den ska undervisas samt att vara medvetna om samspelet 

mellan undervisning, lärande och resultat (jfr Bengtsson & Kroksmark, 

1994; Dahlgren, 1990). I det sammanhanget blir det viktigt att 

undersöka hur yrkesdidaktikerna ser på sitt uppdrag och vilka kvalitéer 

i lärares kompetens de månar om. Inom KUB är ämnesdidaktiken 

insprängd i den utbildningsvetenskapliga kärnans kurser (UK-

kurserna). Studenterna är här indelade i olika (yrkes-)ämnes-

didaktikgrupper beroende på ämnesinriktning. I samma kurs kan det 

finnas upp mot 25 olika didaktikgrupper. Sammanlagt fanns inom 

KUB läsåret 17/18 drygt 40 verksamma didaktiker med olika bakgrund 

(lektorer, adjunkter och gymnasielärare). Vid kursledarmöten, KUB-

konferenser och kursvärderingar har det framkommit att det ser 

väldigt olika ut i samma kurs avseende vad den didaktiska delen 

innehåller och hur den examineras. I projektet undersöks genom 

textanalyser (jfr Boréus & Bergström, 2005) hur kursmålen inom 

didaktiken examineras och vilket innehåll som lyfts fram i samtliga 90 

studiehandledningar som berör yrkesämnes och ämnesdidaktik inom 

YRK och KPU ht 2017. Resultaten pekar på att didaktikernas syn på sitt 

uppdrag skiljer sig beroende på deras utbildningsbakgrund och 

anställningsform. Didaktiker med forskarexamen bygger i större 
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utsträckning sina uppgifter på forskning, har en mer vetenskaplig 

tolkning av lärandemålen, examinerar studenterna utifrån sin 

vetenskapliga tolkning av lärandemålen och använder sig utav 

forskningsartiklar och doktorsavhandlingar i litteraturlistan än 

didaktiker som inte har forskarutbildning. Didaktiker som några 

gånger per termin kommer från gymnasieskolor till universitet och 

undervisar yrkeslärarstudenter konstruerar sina uppgifter och 

examinerar sina studenter baserad på ”den undervisningsverklighet” 

studenterna kommer att möta i sina framtida yrken som yrkeslärare. 

De använder också oftare än didaktiker med forskarexamen texter från 

sina branschorganisationer i litteraturlistan.  

 

Nyckelord: Lärarutbildning, ämnesdidaktik, yrkes- och 

professionsutbildning 

 

 

  

12



Introduktion 

I Sverige idag beskrivs en akut brist på lärare. Statistiska centralbyrån 

(2017) beskriver i en prognos att det kan komma att saknas 80 000 

lärare år 2035. Liknande farhågor beskrivs av Universitets-

kanslersämbetet (UKÄ, 2016/2) och fackförbund för lärare 

(Lärarförbundet 2013; 2018a; 2018b, Lärarnas Riksförbund 2015; 

2017a; 2017b). Ämneslärare i naturvetenskapliga och tekniska ämnen 

samt yrkeslärare är de lärarkategorier som det råder störst brist inom. 

Förklaringen till att bristen har uppkommit finns i den demografiska 

situationen med ett stort antal barn och unga och en stor grupp lärare 

som står i begrepp att gå i pension. Även andra faktorer diskuteras, som 

minskat intresse bland unga studenter för att utbilda sig till lärare, låg 

löneutveckling samt sjunkande status för läraryrket (Lärarförbundet 

2013; 2018a; Lärarnas Riksförbund, 2017a; 2017b). 

 

Inom den korta lärarutbildningen (KUB) har ett flertal projekt 

initierats för att stärka rekryteringen till lärare. Kompletterande 

pedagogisk utbildning (KPU)1 och Yrkeslärarprogrammet (YRK) är två 

lärarprogram där studenterna kommer in med olika förkunskaper och 

därför är programmen kortare än vad lärarutbildningen vanligtvis är. 

Studenterna studerar på distans, men har några viktiga hållpunkter i 

kurserna i form av tre närträffar per termin. Närträffarna innehåller 

föreläsningar, individuellt arbete, redovisningar, gruppdiskussioner, 

förberedelse för opponering och examinerande seminarier.  

 

Programmen omfattar 90 högskolepoäng (hp) allmänt utbildnings-

område, övriga delar av programmen förväntas studenterna ha 

inhämtat på annat sätt. För att antas till KPU med inriktning mot 

årskurserna 7-9 är kraven att man har läst 90 hp i ett första ämne och 

45 hp i ett eventuellt andra ämne. För gymnasielärarutbildningen krävs 

120 hp i första ämnet. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik 

kan bara sökas som första ämne. För utbildning till yrkeslärare bedöms 

                                                

 
1 regleras av förordningen (2011:686) om kompletterande utbildning som leder till 

ämneslärarexamen. 
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de sökandes yrkeskunskaper2 motsvarande 90 hp inom ett eller flera 

yrkesämne(n). Under läsåret 2016/17 påbörjade 13 680 personer en 

lärarutbildning. Av dessa började 4 480 en ämneslärarutbildning, 

varav 1 020 började en KPU utbildning. 600 började läsa till 

yrkeslärare. De vanligaste ämnena i KPU-studenternas ämnes-

lärarexamen är matematik, naturvetenskapliga ämnen samt teknik 

(Universitetskanslersämbetet, 2018). Karlstads universitet har haft 

flest nybörjare på KPU av alla lärosäten i Sverige sedan läsåret 2013/14. 

Läsåret 2016/17 var där ca 140 nybörjare på KPU och drygt 50 på YRK.  

 

Eftersom studenter i KPU och YRK redan har ämneskompetens när de 

ansöker till utbildningen men inte har studerat sitt ämne i förhållande 

till vad det innebär att undervisa i området har man vid Karlstads 

universitet satsat på att det allmänna utbildningsområdet även 

inkluderar specifik ämnesdidaktik respektive yrkesämnesdidaktik. I 

dessa delar av utbildningen möter studenterna erfarna lärare i 

skolämnet, vilka i vissa fall även undervisar i ungdomsskolan eller är 

forskarutbildade ämnesdidaktiker. Vår utgångspunkt är att dessa 

lärare som i denna text benämns ämnesdidaktiker (lärare i 

ämnesdidaktik, ÄD) respektive yrkesämnesdidaktiker (lärare i 

yrkesämnesdidaktik, YÄD) lyfter fram och synliggör viktiga kvaliteter i 

undervisningen som de blivande lärarna bör uppmärksamma och som 

inte den övergripande generella utbildningsvetenskapliga kärnan visar 

på. Ämnesdidaktiken möjliggör också för studenterna att reflektera 

över innehållet i undervisningen på ett mer övergripande sätt än de har 

möjlighet att göra i sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), 

eftersom de i ämnesdidaktiken får tillgång till erfarenheter från 

medstudenter som gör sin VFU på andra skolor och att didaktiklärarna 

kan bidra med ytterligare perspektiv förutom de perspektiv som ges av 

den lokala lärarutbildaren och dennes kollegor på VFUn.  

 

Vid kursledarmöten och konferenser inom KUB, liksom i samtal med 

studenter har det dock framkommit att det upplevs vara stora 

                                                

 
2 beskrivs av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade 

och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till 

yrkesexamen (UHRFS 2017:3). 
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skillnader i didaktiken mellan olika ämnen. Bland annat verkar 

didaktikerna ha olika uppfattningar om vad deras uppdrag kan vara. 

Skillnaden mellan ämnena kan delvis förklaras med att undervisningen 

i olika ämnen ställer olika krav på de blivande lärarna, hade det 

inneburit samma sak att bli lärare oavsett ämne så hade inte 

ämnesdidaktiken och yrkesämnesdidaktiken behövts. Vi undrar dock 

vad det är som är specifikt i de olika ämnena som påverkar dess 

didaktik, det vill säga vilka kvalitéer i lärares kompetens som 

ämnesdidaktikerna månar om och om här finns andra faktorer som 

också påverkar (yrkes)ämnesdidaktiken.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur yrkesämnesdidaktiker samt 

ämnesdidaktiker i lärarutbildningen vid Karlstads universitet ser på 

sitt uppdrag och vilka kvalitéer i lärares kompetens de månar om. 

 

I denna artikel fokuserar vi på de uppgifter, den litteratur och de 

examinationsformer som ämnes- och yrkesämnesdidaktikerna väljer 

utifrån de direktiv de får från programansvariga genom information 

vid kursledarträffar och i de färdiga mallar som används som stomme 

för respektive ämnesdidaktisk kurs. Vi försöker på så vis identifiera 

didaktikernas handlande (dvs. val av specifikt ämnesdidaktiskt 

innehåll) som utgår från deras erfarenheter av vad som är viktigt att 

betona av såväl innehållet som undervisningssituationen. 

Utgångspunkten är att valen görs utifrån erfarenhet av vad som är 

specifikt i innehållet och vad som förväntas och är möjligt att undervisa 

om i förhållande till de berörda eleverna och sammanhanget för 

undervisningen. Frågeställningen vi ämnar besvara blir således: 

 Vad specifikt (yrkes)ämnesdidaktiskt går att finna i de olika 

studiehandledningsbilagorna som säger något om de kvalitéer i 

blivande lärares kompetens som ämnes- och yrkesämnes-

didaktikerna månar om? 

Vi ämnar här särskilt lyfta fram de skillnader som går att se samt att 

diskutera vad dessa skillnader skulle kunna bero på. 
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Teoretisk utgångspunkt med definition av didaktik och 

ämnesdidaktik 

Vi tar utgångspunkt i Shulmans (1986) förståelse av didaktik som 

undervisningsämnet och dess innehåll i förhållande till läroplanen. 

Shulmans texter bottnar i utbildnings- och läroplanstraditioner där 

läraren (i vårt fall, didaktikern) med utgångspunkt i läroplanen (i vårt 

fall, lärandemålen) funderar över ämnesinnehåll och vilka metoder 

som är lämpliga för undervisning av innehållet. I enighet med Shulman 

menar vi att didaktikers kunskaper omfattar kunskaper om ämnet som 

ska undervisas, kunskaper om läroplan/läromål och kunskaper om 

undervisning. Dessa kunskaper är ingående i pedagogical content 

knowledge (PCK) och hjälper didaktikern att lyckas med sin 

undervisning. Kunskaperna är erfarenhetsbaserade, växer 

kontinuerligt med undervisningen och kan förstås i relation till både 

hur- och vad-frågor. Hur-frågan är sättet att undervisa och i vårt fall 

kan detta relateras till de mål didaktiker planerar att uppnå med 

undervisningen. Hur-frågan handlar ofta om lärarkompetens, tolkning 

av läroplan (i vårt fall, tolkning av lärandemålen), förberedelser till 

undervisning samt förståelse av det som studenten redan kan och hur 

det som studenten inte kan ska undervisas. Bland dessa kunskaper kan 

didaktikers kunskaper om studenter som ska undervisas, didaktikers 

tillvägagångssätt att uppmuntra studenter och didaktikers ledarskap i 

klassrummet nämnas. Vad-frågan handlar däremot om det som ska 

undervisas dvs. kunskaper om undervisningsämnets innehåll i 

förhållande till lärandemålen. Ingående i dessa kunskaper är också 

kunskaper om det sätt på vilket undervisningen ska utvärderas. 

Shulman (1986, s. 15) använder begreppet ”transformation”. 

Transformation kan i vårt fall innebära att didaktiker förbereder, 

företräder, väljer, anpassar sin undervisning utifrån sin erfarenhet och 

uppfattning om ämnets innehåll. Shulman betonar vidare att PCK är 

specifikt för varje ämne och även för teman inom ämnen, samt att det 

för att utveckla PCK krävs erfarenhet av undervisning i det specifika 

ämnet och temat samt att PCK utvecklas över tid (Kindt, 2009; Gess 

Newsome, 2015). Ämnesdidaktiska kunskaper (PCK) kan ses som det 

som skiljer en lärare från en ämnesspecialist därför också viktig del i 

lärarutbildningarna.  
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I denna studie skiljer vi på ämnesdidaktik och yrkesämnesdidaktik. 

Med ämnesdidaktik menar vi didaktik i de ämnen som ingår i KPU (de 

gymnasiegemensamma ämnena samt programgemensamma ämnen 

som förekommer inom de studieförberedande gymnasieprogrammen) 

och med yrkesämnesdidaktik menar vi didaktik i de ämnen som 

yrkeslärarna kan få behörighet inom (programspecifika ämnen som 

förekommer inom de yrkesinriktade gymnasieprogrammen). I 

yrkesämnesdidaktiken i yrkeslärarprogrammet är ämnena för 

enkelhetens skull grupperade efter program. 

 

De lärare (ämnesdidaktiker och yrkesämnesdidaktiker) som 

undervisar i ämnesdidaktik eller yrkesämnesdidaktik har erfarenheter 

av såväl egen undervisning i skolan som undervisning av 

lärarstuderanden. En viktig utgångspunkt är att ämnesdidaktikernas 

och yrkesämnesdidaktikernas val av specifikt ämnesdidaktiskt innehåll 

baseras på sådana erfarenheter som Clarke och Hollingworth, (2002) 

beskriver som den ökade insikt om PCK, något som lärare skapar 

genom handlande och reflektion. 

 

Ämnesdidaktik i de korta lärarutbildningarna 

I syfte att undersöka hur yrkesämnesdidaktiker samt ämnesdidaktiker 

i lärarutbildningen ser på sitt uppdrag och vilka kvalitéer i lärares 

kompetens de månar om har vi valt att undersöka dessa 

lärarutbildningar i form av ett case. Caset i fråga utgörs av 

yrkeslärarutbildningen (YRK) och den kompletterande ämneslärar-

utbildningen (KPU) vid Karlstads universitet vilka båda är en del av de 

korta lärarutbildningarna (KUB). Fallet har valts ut av 

bekvämlighetsskäl då alla tre forskarna är verksamma vid universitetet 

och yrkeslärarutbildningen och därför har tillgång till programmets 

kurssajter med studiehandledningar och examinationer.  

 

Lärarstudenterna förväntas ha med sig relevanta ämneskunskaper 

förvärvade från tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Även om 

YRK och KPU är två skilda utbildningar så heter kurserna i 

programmen samma och liknande mål examineras i respektive kurs. I 

några av kurserna samläser studenterna i de båda programmen i den 

allmänna delen. Under utbildningen, som pågår under tre 
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helfartsterminer, alternativt sex halvfartsterminer, läser studenterna 

bland annat VFU och didaktik i den utbildningsvetenskapliga kärnan 

(UK). Yrkesämnes- och ämnesdidaktik läses i tre av de sex kurserna i 

programmen. De tre kurserna är: Den lärande eleven, 15 hp, Leda 

lärande, 15 hp samt Bedömning, betygsättning och VFU, 15 hp. 

Fördelningen av innehåll under de sex kurserna med specifik 

ämnesdidaktik, respektive yrkesämnesdidaktik och verksamhets-

förlagd utbildning (VFU) visas i tabell 1. En veckas arbete motsvarar 

1,5 hp. Sammanfattningsvis utgör (yrkes)ämnesdidaktiken 16 hp, vilket 

motsvarar ca 11 veckors heltidsstudier. 

 

Tabell 1. Fördelning av innehåll under 6 kurser i KPU och YRK 

 UVK ÄMNESDIDAKTIK 

(YRKES)ÄMNESDIDAKTIK 

VFU 

Termin/år 1    

Kurs 1: Skola som system och idé, 15 hp 15 hp   

Kurs 2: Den lärande eleven, 15 hp  

(samläses) 

 

9 hp Ämne 1  3hp 

Ämne 2  3 hp 

 

Termin/år 2     

Kurs 3: Verksamhetsförlagd 

utbildning, VFU, 15 hp (samläses) 

  15 hp 

Kurs 4: Leda lärande, 15 hp 10 hp Ämne 1  2,5 hp 

Ämne 2  2,5 hp 

 

Termin/år 3     

Kurs 5: Bedömning, betygsättning och 

VFU, 15 hp  (samläses) 

2,5 hp Ämne 1  2,5 hp 

Ämne 2  2,5 hp 

7,5 hp 

Kurs 6: Utvecklingsarbete på 

forskningsmässig grund och VFU, 15 

hp 

7, 5 hp  7,5 hp 

Totalt  44 hp 16 hp 30 hp 

 

 

Yrkeslärarstudenterna läser yrkesämnesdidaktik uppdelade på ett 

tiotal i grupper utifrån vilket gymnasieprogram/övergripande 

ämnesområde de kommer bli behöriga att undervisa inom. Dessutom 

läser de yrkesdidaktik (i tabellen ovan benämnd som ämne 2) som är 

gemensamt för alla yrkeslärarstudenter. KPU-studenterna läser 

ämnesdidaktik i en eller två grupper utifrån vilka ämnen de kommer 

att bli behöriga i. De studenter som har båda sina ämnen i samma 
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grupp, exempelvis samhällskunskap och historia som båda hör till SO-

gruppen, eller som bara kommer att bli behöriga att undervisa i ett 

ämne läser som ämne 2 en gemensam didaktik som kallas ”didaktik i 

flera ämnen”. Några didaktikgrupper består av studenter både från 

YRK och KPU. Exempel på detta är ekonomi/handels- och 

administrationsprogrammet, idrott/barn- och fritidsprogrammet samt 

hantverksprogrammet/bild/slöjd & form/design. Att studenterna 

samläser blir en extra utmaning i kurs 4 eftersom yrkeslärar-

studenterna läser på grundläggande nivå, medan ämneslärar-

studenterna läser på avancerad nivå. Även i kurs 5 läser studenterna på 

olika nivå och även där förekommer det att vissa didaktiker har både 

yrkeslärarstudenter och ämneslärarstudenter i sina grupper även om 

programmen i övrigt inte samläser och kurserna har sin hemvist hos 

olika institutioner på Universitetet.  

 

Antalet studenter i didaktikgrupperna varierar. Under höstterminen 

2017 läste 100 studenter kursen Den lärande eleven. Samtliga läste 

specifik ämnesdidaktik i minst ett ämne. I tabell 2 redogörs för vilka 

didaktikgrupper som var aktuella i kursen Den lärande eleven Ht- 17 

samt antal studenter i de olika ämnesdidaktiska och yrkesämnes-

didaktiska grupperna. 

 

Tabell 2. Ämnen och antal studenter i kursen Den lärande eleven Ht-17 (Enligt 

lärplattformens listor) 

Ekonomi/ handel (ÄD+YÄD) 12 

Biologi / naturkunskap (ÄD) 10 

Matematik (ÄD) 8 

Moderna språk (ÄD) 7 

Estet/ hantverk (ÄD+YÄD) 7 

Restaurang och livsmedel/ hotell och turism (YD) 5 

Musik (ÄD) 5 

Kemi (ÄD) 5 

Historia, religionskunskap, samhällskunskap, psykologi (ÄD) 5 

Fordon (ÄD) 5 

Naturbruk (YÄD) 4 

Media och grafisk produktion (ÄD) 4 

Fysik (ÄD) 4 
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Engelska (ÄD) 4 

Bygg, VVS, fastighet (ÄD) 4 

Barn- och fritid (ÄD) 4 

El/ energi, Industri, data (ÄD) 1 

 

Således är det många didaktiker inblandade i de kurser som innehåller 

yrkesämnesdidaktik, enligt aktuell lista höstterminen 2017 var där 27 

aktiva yrkesämnesdidaktiker. I kurserna examinerar didaktikerna 

vissa delar av lärandemålen. I de flesta fall är det samma person som 

ansvarar för (yrkes)ämnesdidaktiken i ett ämne i alla tre kurserna, men 

i några fall förekommer att två eller till och med tre personer är 

ansvariga för (yrkes)ämnesdidaktiken i ett och samma ämne under 

utbildningen. Några av didaktikerna är disputerade, andra är före detta 

gymnasielärare som numer arbetar som adjunkter vid universitetet och 

ytterligare en grupp, de flesta yrkesämnesdidaktikerna, är verksamma 

lärare på gymnasieskolor och är timanställda av universitetet. 

 

I tabell 3 redogörs för bakgrunden hos de 27 didaktiker som 

undervisade i programmen höstterminen 2017. Då vissa didaktiker har 

grupper som består av studenter både i KPU och YRK förekommer 

dessa två gånger i tabellen. 

 

Tabell 3. Bakgrund hos ämnesdidaktiker och yrkesämnesdidaktiker (muntlig 

information från utbildningsansvariga) 

Lärare  Undervisar  

ämnesdidaktik 

Undervisar  

yrkesämnesdidaktik 

Timanställd vid universitetet 

Verksam i skola 

2 varav en licenciat 10 varav 2 licenciater 

Adjunkt med huvudsaklig  

anställning vid universitetet 

14 varav 2 licenciater 3 

Lektor med forskarutbildning, 

huvudsakligen anställd vid 

universitetet 

4 1 

 

Textanalys av studiehandledningar 

För att få en bild av hur flera yrkesämnesdidaktiker samt 

ämnesdidaktiker i lärarutbildningen ser på sitt uppdrag och vilka 

kvalitéer i lärares kompetens de månar om har vi valt att analysera de 
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studiehandledningar som hör till varje (yrkes)ämnesdidaktikgrupp i de 

tre kurser på respektive program som har (yrkes)ämnesdidaktik. 

Genom att samla in och analysera studiehandledningar erhåller vi data 

från samtliga yrkesämnen och samtliga yrkesämnesdidaktiker. Vi får 

information om mål, innehåll, litteratur och examinationsuppgifter 

från varje ämne. Med hjälp av data från studiehandledningarna kan vi 

analysera vad som är gemensamt för alla ämnen och vad som särskiljer 

vissa ämnen. Analysen av studiehandledningar ger oss inte ett 

fullständigt svar på frågan om hur didaktikerna ser på sitt uppdrag och 

vilka kvalitéer i lärares kompetens de månar om, men det ger oss 

tillräckligt med information för att besvara artikelns syfte. Fördelen 

med att analysera färdiga dokument är också att de till skillnad från 

intervjuer inte speglar didaktikerns dagsform utan torde vara en mer 

genomtänkt beskrivning av vad som didaktikern, och kursledningen, 

finner vara viktigt i yrkesämnesdidaktiken. Studiehandledningarna för 

respektive kurs är uppdelade i en huvuddel som rör kursens allmänna 

delar och ämnesspecifika bilagor som rör respektive ämnesgrupp. 

Studiehandledningsbilagorna följer en given struktur som program- 

och kursledningen arbetat fram, men med stora möjligheter för 

respektive yrkes- och ämnesdidaktiker att betona specifikt innehåll 

samt att välja litteratur och utforma examinationsuppgifter. I 

studiehandledningsmallen finns även givna tider för lektionstid vid 

närträffar samt uppmaning till att genomföra minst ett webbaserat 

seminarium per kurs. Här finns färdiga mallar för examinerande 

uppgifter, information om gemensam litteratur och begränsning av 

omfånget av den litteratur som didaktikerna kan välja själva. Dessutom 

finns möjlighet för didaktikerna att specificera ytterligare hur 

undervisningen ska gå till eller hur uppgifter ska examineras. För både 

ämnesdidaktiken och yrkesämnesdidaktiken är det två mål som 

examineras i var och en av de tre kurserna. Vissa av de sex målen 

examineras bara i yrkesämnes- eller ämnesdidaktiken och andra 

examineras både i ämnes- eller yrkeämnesdidaktiken, samt i kursens 

allmänna del. 

 

I studien har vi använt samtliga didaktikbilagor till de 

studiehandledningar som använts i utbildningen på KPU och YRK 

under höstterminen 2017 i kurserna Den lärande eleven, Leda lärande 

och Bedömning, betygsättning och VFU. Se tabell 1. Sammanlagt har 
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90 studiehandledningsbilagor i 27 ämnen och yrkesämnen samlats in 

och analyserats. Studiehandledningsbilagorna ger oss information om 

mål, innehåll, litteratur och examinationsuppgifter i varje (yrkes)- 

ämne/ämnesgrupp. Genom att analysera studiehandledningarna kan 

vi se vad som är gemensamt för alla eller flera ämnen och vad som 

särskiljer vissa ämnen. Innehållet i studiehandledningarna kan inte ge 

oss ett fullständigt svar på frågan om hur didaktikerna ser på sitt 

uppdrag, men det ger ett hum om vilka kvalitéer i (blivande) lärares 

kompetenser som de ser som viktiga. Även om studiehandledningarna 

följer en given struktur som program- och kursledningen arbetat fram, 

så finns stora möjligheter för didaktikerna att påverka innehållet, välja 

litteratur och utforma examinationsuppgifter. 

 

PCK-analys 

I en tidigare delstudie har vi använt Hiims (2010) didaktiska 

relationsmodell som beskriver interaktionen mellan kunskapsinnehåll 

och lärarens mål för undervisning vid planering, genomförande, samt 

reflektioner och utvärdering utifrån ramfaktorer, elevers inlärnings-

förmåga och inlärningsprocessen vid undervisningen av ett yrke, så 

som lärare (se Andersén, Asghari och Petersson, 2018). I föreliggande 

rapport tar vi analysen av vilka kvalitéer i blivande yrkes- och 

ämneslärares kompetens didaktikerna månar om ett steg vidare. I syfte 

att även jämföra yrkesämnes- och ämnesdidaktiken använder vi här 

Shulmans beskrivning av lärares kunskapsbas, där PCK specifikt 

uppmärksammas.  

 

Genom att försöka finna svar på vad specifikt (yrkes)ämnesdidaktiskt 

som går att finna i de olika studiehandledningsbilagorna, får vi fram 

information om vad yrkesämnes- och ämnesdidaktikerna specifikt 

belyser i respektive ämne. Detta menar vi säger något om de kvalitéer i 

blivande lärares kompetens som ämnes- och yrkesämnesdidaktikerna 

månar om. Dessa kvaliteter har vi funnit genom den form av textanalys 

som kallas kvalitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2012). Med 

hjälp av innehållsanalysen försöker vi både finna det klart uttalade, 

men även de latenta inslag som finns inom ämnes- och yrkesämnes-

didaktiken. Detta genom att tolka texterna utifrån vår förförståelse i 
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enighet med hur Boréus & Bergström (2005) beskriver 

innehållsanalysens förfarande. 

 

I textanalysens första del har vi lyft fram de delar av studie-

handledningsbilagorna som behandlar innehåll, examinationer och 

mål utöver det som formulerats av programansvariga i den 

gemensamma mallen. Vi har också lyft ut litteraturlistan samt 

eventuellt text om hur litteraturen används i (yrkes-) ämnesdidaktiken.  

 

Som hjälp i att strukturera textanalysen har vi använt oss av PCK och 

Shulmans (1987) begrepp ämneskunskap (content knowledge CK eller 

Subject matter knowledge SMK), allmänna pedagogiska kunskaper 

(pedagogical knowledge, PK). Vi försöker finna om det är 

ämnesdidaktik (PCK) eller andra komponenter i det Shulman (1986; 

1987) beskrivit som lärares kunskapsbas som didaktikerna fokuserar. 

Dessa andra komponenter kan vara: Ämneskunskaper; Allmänna 

pedagogiska kunskaper; Läroplanskunskaper, samt kunskaper i 

metodik; Kunskaper om elevers lärande; Kunskaper om kontext 

(skolans organisation, kultur, förutsättningar); Kunskaper om 

utbildningens mål och syfte (inklusive skolans värdegrund; normer, 

värderingar, Historiska och filosofiska utgångspunkter).  

 

Vi har sedan försökt att identifiera det specifika i transformationen 

mellan ämneskunskap och undervisning i (yrkes-) ämnesdidaktiken 

genom att identifiera specifika syften som är direkt knutna till vad det 

innebär och vad som krävs för att undervisa det givna ämnet i en given 

undervisningssituation.  

 

Etik 

Vi har valt att vara öppna med att studien är genomförd vid Karlstads 

universitet, då det ändå hade varit lätt att dra den slutsatsen då studien 

presenteras i Universitetets högskolepedagogiska rapportserie. 

Eftersom det för läsaren kan vara lätt att identifiera enskilda 

didaktiker, har vi av etiska skäl valt att vidta vissa åtgärder för att 

minska risken för att känsliga uppgifter skall spridas. Även om 

studiehandledningarna och deras bilagor är att betrakta som offentligt 

material så har vi valt att inte redovisa citat eller exemplifiera med 
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specifika ämnen om inte didaktikern själv uttryckligen sagt oss att vi 

får använda exemplet i fråga. Vi vill också poängtera att vi som forskare 

strävar efter att vara neutrala och att vår avsikt är att lyfta fram 

exempel och skillnader mellan ämnen utan att värdera vad som är 

bättre eller sämre än något annat. 

 

Resultat 

Med hjälp av analysen som beskrivits ovan har vi sökt svar på frågor 

om vad ämnesdidaktiken och yrkesämnesdidaktiken innehåller i de 

olika kurserna samt vilka skillnader och likheter som finns mellan olika 

ämnen. Hur undervisningen beskrivs och hur uppgifterna konstrueras 

säger något om vilka förväntningar som finns på studenternas 

lärprocesser på samma vis som uppgifternas formulering tillsammans 

med valet av litteratur säger något om förväntningarna som finns på 

studenternas lärförutsättningar, något som vi diskuterat i en tidigare 

artikel (Andersén, Asghari & Petersson, 2018). 

Innehåll 

Det innehåll som återges i studiehandledningarna är övergripande 

hämtat från studiehandledningsmallen, vars innehållstext i sin tur är 

så gott som ordagrant hämtad från respektive kursplan. Medan 

studiehandledningarna i yrkesämnesdidaktiken sällan har någon mer 

innehållstext än standardtexten är det mer vanligt med tillägg i de 

ämnesdidaktiska studiehandledningarna. Här förekommer 

information om innehåll i form av säkerhetsaspekter, problematisering 

av förtrogenhetskunskap, introduktion till och problematisering av 

undervisningsmaterial och databaser med lärresurser, samt vad 

digitalisering kan innebära för undervisningen i ämnet.  

 

Under rubriken innehåll i studiehandledningarna står ofta en hel del 

om undervisningens form, ofta mer än det faktiska innehållet. I 

studiehandledningsmallarna finns dock inga skrivningar om 

arbetsformer och hur undervisningen skall gå till, men analysen av 

studiehandledningarna visar att det finns några generella skrivningar 

som används inom flera ämnen i alla kurser. Förmodligen är det 

skrivningar som funnits med i tidigare studiehandledningsmallar och 

som lever kvar inom flera ämnen. Det finns här ett par, tre 
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standarskrivningar kring vad som förväntas ske på och mellan de tre 

träffar per kurs och termin på universitetet (närträffar) som är en del 

av undervisningen i programmen, vilka i övrigt läses på distans.  

 

I en jämförelse mellan ämnesdidaktiken och yrkesämnesdidaktiken 

framkommer också att yrkesämnesdidaktikerna mer behandlar 

undervisningens form än innehåll, medan ämnesdidaktikerna i högre 

utsträckning belyser skolämnets historia, vad olika lärprocesser kan ha 

för inverkan på innehållet och problematiserar hur olika kunskapssyn 

påverkar innehåll. I yrkesämnesdidaktiken förekommer förvisso 

skrivningar om att kursinnehållet/målen behandlas utifrån olika 

pedagogiska och didaktiska perspektiv och teorier, men vilka dessa 

perspektiv och teorier är finns däremot inte redovisat. Inte heller 

nämns något om problematisering kring hur olika teorier och 

perspektiv påverkar yrkesämnesdidaktiken. Vi har tidigare förklarat 

detta med att det finns en outtalad tanke bland yrkesämnes-

didaktikerna att studenterna fått till sig teorierna i de allmänna delarna 

av kursen, och att yrkesämnesdidaktikernas roll snarare ses vara att ge 

studenterna möjligheten att sammanföra teori och praktik och 

(yrkesämnes)didaktik (se Andersén, Asghari & Petersson, 2018). 

 

Mål 

Kunskap om kontext och kunskaper om utbildningens mål och syfte är 

komponenter i didaktikers kunskapsbaser (jfr Shulman, 1986). 

Analysen av studiehandledningarna visar att lärandemålen i kurserna 

anges i samtliga studiehandledningar, liksom i studiehandlednings-

mallarna. För så väl ämnesdidaktiken som yrkesämnesdidaktiken är 

det två mål som examineras i var och en av de tre kurserna. 

Sammanlagt är det alltså sex mål som examineras i ämnesdidaktiken 

inom respektive program. Vissa av dessa sex mål examineras bara i 

yrkesämnes- eller ämnesdidaktiken, medan andra även examineras i 

kursens allmänna del. Utöver kursmålen förekommer det att 

ämnesdidaktikerna har skrivit fram vad som kan tolkas som specifika 

mål med ämnesdidaktiken i respektive studiehandledning. I 

yrkesämnesdidaktiken förekommer detta endast i två studie-

handledningar, i ämnesdidaktiken är det inte heller så vanligt, men 

förekommer i en handfull studiehandledningar. De mål som anges 
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handlar i yrkeslärarutbildningen om att studenterna behöver kunna 

diskutera hur de som yrkeslärare kan ta vara på elevernas erfarenheter 

i sin undervisning, lära känna den skolverksamhet de kommer att 

undervisa inom och veta hur deras ämne/program är organiserat. Här 

handlar det om att studenterna ska förstå vad deras elever behöver lära 

sig, både allmänt och i specifika situationer. I ämnesdidaktiken är det 

fler ämnen som har tillagda mål än i yrkesämnesdidaktiken. 

Procentuellt sett är de dock ungefär desamma i och med att det är fler 

ämnen och därmed fler studiehandledningar inom KPU än inom YRK. 

De tillagda målen är även här rätt allmänt skrivna. Här står bland annat 

att studenten efter avslutad kurs skall känna till de kurser som ingår i 

ämnet, gällande kurs- och ämnesplaner samt ämnets historia och/eller 

teoretiska bakgrund.  

Examinationer 

Även när det gäller de examinerande uppgifterna är de i de allra flesta 

fall ordagrant, eller nästan ordagrant återgivna från studie-

handledningsmallarna (förutom att de luckor som finns i studie-

handledningsmallarna har fyllts i med ämnets namn, 

examinationsdatum etc.). I några studiehandledningar, främst i YRK, 

men även i KPU har uppgifterna förtydligats med rubriker eller 

punkter som skall tas upp i den skriftliga rapporten. Av 

studiehandledningsmallarna framkommer att (yrkes-)ämnes-

didaktiken examineras med en eller två uppgifter. En uppgift är 

specificerad i mallen, men med möjlighet för didaktikerna att redigera 

så att det passar det aktuella ämnet. Den andra uppgiften är frivillig, 

bestäms av didaktikern och kan antingen läggas som en förberedande 

uppgift till den givna, en uppföljning eller en fristående uppgift. 

Övervägande genomförs examinationer i form av textproduktion 

utifrån angivna frågeställningar och anvisad litteratur. I många fall 

diskuteras sedan studenternas texter i grupp vid opponeringstillfällen. 

Den valfria uppgiften är lika utformad i flera ämnen och yrkesämnen. 

Även detta torde vara en kvarleva från tidigare uppgifter i (yrkes)-

ämnesdidaktiken. Vid jämförelser mellan ämnesdidaktiken i KPU och 

yrkesämnesdidaktiken i YRK är det en tydlig skillnad i att 

yrkesämnesdidaktikerna i mycket få fall lägger till yrkesämnesspecifik 

information i uppgifterna (endast två exempel). Yrkesämnes-

didaktikuppgifterna blir således snarare allmändidaktiska, eller 
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möjligen yrkesdidaktiska, medan flera av ämnesdidaktikerna 

formulerar uppgifter som kan ses som specifikt ämnesdidaktiska. 

 

I en tidigare studie av (yrkes)ämnesdidaktiken (Andersén, Asghari & 

Petersson, 2018; accepterad) har vi funnit att examinations-

uppgifternas form och innehåll i yrkesämnesdidaktiken var mer 

akademisk i de ämnen där yrkesämnesdidaktikern är lektor, har skrivit 

licentiatuppsats eller arbetat länge som adjunkt på universitetet och att 

de yrkesämnen där yrkesämnesdidaktikern är en adjunkt som nyligen 

arbetat i gymnasieskolan, eller fortfarande har största delen av sin 

tjänst där så är uppgifterna mer praktiska till sin karaktär. När vi nu 

lägger till ämnesdidaktiken i KPU till analysen ser vi samma tendenser. 

I YRK är en stor andel av didaktikerna adjunkter som har den största 

delen av sin tjänst inom gymnasieskolan och endast ett fåtal av 

yrkesämnesdidaktikerna har skrivit doktorsavhandling eller licentiat-

uppsats. Bland ämnesdidaktikerna i KPU är förhållandena det 

omvända, där finns bara några få ämnesdidaktiker som också arbetar 

ute i gymnasieskolan, medan de flesta är disputerade lektorer eller 

adjunkter med lång erfarenhet av universitetsutbildning. Det är således 

svårt att avgöra om skillnaderna vi kan se i examinationsuppgifterna 

beror på vilket program didaktikerna arbetar på eller deras tidigare 

erfarenheter av utbildning på universitet (sin syn på lärarstudenterna) 

och av gymnasieutbildning (sin syn på vad studenterna kommer att 

mötas av då de är färdiga lärare). Dock finns några personer som är 

lärare både i ämnesdidaktiken och i yrkesämnesdidaktiken. En 

jämförelse av studiehandledningarna i de ämnen dessa didaktiker 

ansvarar för visar att det är mycket liten skillnad, om än någon mellan 

uppgifterna i de olika ämnena. Detta talar för att den skillnaden som 

finns mer beror på didaktikernas erfarenheter och föreställningar än 

vilket program eller ämne de undervisar i. 

Litteratur 

I mallarna till de analyserade studiehandledningarna anges att 

didaktikerna fritt kan välja ett max antal sidor litteratur (200-400s, 

beroende på kurs). Utöver detta förekommer i något fall obligatorisk 

litteratur som är gemensam för (yrkes-)ämnesdidaktiken oavsett ämne 

och i en annan kurs anges att den litteratur som används i kursens 

allmänna del kan användas som referenslitteratur. I yrkes-
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ämnesdidaktiken behandlar litteraturen skolan, allmän-didaktiska och 

yrkesdidaktiska frågor. Dock är det bara i några få yrkesämnen som 

den valda litteraturen kan betraktas som yrkesämnesdidaktiska. 

Ämnesdidaktikerna lägger i högre utsträckning till litteratur som är 

tydliga ämnesdidaktiska exempel än vad yrkesämnesdidaktikerna gör. 

Dessutom har ämnesdidaktikerna i större utsträckning än yrkesämnes-

didaktikerna teoretiserat ämnet med hjälp av ämnesdidaktisk 

forskningslitteratur och andra utgångspunkter. En trolig förklaring 

kan vara att det finns betydligt mer ämnesdidaktisk än yrkesämnes-

didaktisk litteratur tillgänglig, både som forskningspublikationer och 

översikter, men framförallt i form av studielitteratur. 

 

Vissa av didaktikerna, speciellt de som har huvuddelen av sin tjänst i 

gymnasieskolan, men även flera av de adjunkter som enbart arbetar på 

universitetet och någon av lektorerna använder äldre litteratur. Så gott 

som all litteratur i yrkesämnesdidaktiken och den mesta i ämnes-

didaktiken är skriven på svenska. Engelskspråkig litteratur är förutom 

i ämnesdidaktiken i engelska, mer förekommande i de ämnen där 

didaktikern är disputerad. Detsamma gäller avhandlingar och 

forskningsartiklar. Adjunkterna väljer i högre utsträckning litteratur 

som är framtagen specifikt som läromedel. Eftersom det är vanligare 

med adjunkter i YRK och med lektorer i KPU betyder det att det 

mestadels är studentlitteratur i yrkesämnesdidaktiken, medan ämnes-

didaktiken innehåller mer vetenskaplig litteratur i form av artiklar och 

avhandlingar.  

 

Transformation mellan ämneskunskap och  

undervisning 

Även om studiehandledningarna inte skiljer sig så mycket åt är det 

tydligt att (yrkes)ämnesdidaktiker ser utbildningen i sin helhet och att 

de belyser innehåll utifrån hur det ska undervisas och examineras, 

samt med utgångspunkt från vad de ser som den nytta deras studenter 

ska ha av kunskaperna (Andersén, Asghari & Petersson, 2018).  

 

I flera av examinationsuppgifterna uppmuntras studenterna att 

reflektera över hur deras erfarenheter de tagit med sig från exempelvis 
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intervjuer eller observationer kan komma till nytta för dem som 

(blivande) lärare och hur de kan använda dessa erfarenheter i sin egen 

undervisning. Vi tolkar detta som att erfarenhetslärande ses som 

viktigt. Att flera uppgifter genomförs i form av en muntlig opponering 

kan förstås i relation till Shulman (1987) och det kontextualiserade 

lärandet. Det vill säga att lärande sker i sitt sammanhang. Följaktligen 

visar vår undersökning att didaktikerna skapar förutsättningar för 

studenternas lärande genom examinationsformerna. 

 

Sambandet mellan mål, innehåll och uppgifter är dock mestadels svårt 

att se i studiehandledningarna. Det centrala innehållet speglas många 

gånger inte i valet av examinationsuppgifter eller litteratur. Däremot 

är uppgifterna oftast praktiknära. Vi menar därför att didaktikerna ser 

mål med didaktiken som de inte alltid skriver fram, utan som fastnar 

någonstans mellan raderna (se Andersén, Asghari & Petersson, 2018). 

 

Studiehandledningarna visar att i seminarierna får studenterna 

möjligheten att diskutera kring kursens litteratur och varandras texter 

samt att reflektera över det som undervisas (jfr Biggs & Tang, 2011). 

Examinationsformen består av både inlämning av uppgifter i 

lärplattformen samt muntliga seminarier. Resultatet tyder på att 

yrkesämnesdidaktiker ser både uppgiftsinlämning och seminarier som 

viktiga för studenternas lärande (i likhet med problembaserat lärande 

som Biggs och Tang (2011) skriver om) där de försöker skapa 

förutsättningar för sina studenter att kunna bygga vidare på det de 

redan vet. Detta kan förstås i relation till Shulman (1987) och det 

kontextualiserade lärandet dvs. uppfattningen att lärande bäst sker i 

sitt sammanhang. Följaktligen visar vår undersökning att ämnes-

didaktikerna skapar förutsättningar för studenternas lärande vid 

opponeringstillfällen under seminarierna, dvs. att opponeringen blir 

som ett lärandetillfälle. 

 

Biggs och Tang (2011) skriver att studenter bör få relevant återkoppling 

på sina insatser och på sitt gjorda arbete. Från studiehandledningarna 

utgår det att studenterna åtminstone får muntliga kommentarer på 

sina inlämnade uppgifter på seminarierna. Dessutom diskuteras flera 

av uppgifterna i grupp under seminarierna. Med detta menar vi att den 

formativa bedömningen som Biggs och Tang (2011) skriver om kan 
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genom seminarierna beaktas i lärandeprocessen. Detta genom att det 

skapas en jämnt flödande bedömningsprocess (ibid.) där studenterna i 

seminariet får feedback på sina inlämnade uppgifter, dvs. vad som är 

bra, men också vad som ska göras för att den inlämnade uppgiften ska 

bli bättre (feedforward). Efter seminariet arbetar studenterna med sina 

inlämnade uppgifter utifrån feedbacken och feedforwarden som de har 

fått och lämnar in sina reviderade uppgifter till bedömande didaktikern 

för bedömning. 

 

Biggs och Tang skriver på s. 97 att “formative assessment is provided 

during learning, telling students how well they are doing and what 

might need improving”. Studenterna kan också under seminarierna 

och genom den formativa bedömningen få kunskaper om vad som har 

varit bra i deras uppgifter, vad som har varit mindre bra och hur det 

ska förbättras. Reflektion över den egna handlingen diskuteras av 

Biggs och Tang, exempelvis frågor som hur gör jag nu? gör jag något 

misstag här? vad är problemet? vad lär jag mig av misstaget? och 

vad ska jag göra för att inte upprepa misstaget? hjälper studenterna 

att reflektera kring sin handling. Sådana frågor kan skapa 

förutsättningar för studenternas lärande. Liknande frågor, dvs. frågor 

som baseras på vad, varför, hur och när, finns i de uppgifter som 

konstrueras av yrkesämnesdidaktikerna som i sin tur diskuteras i 

seminarierna. Hattie och Timperley (2007) skriver att tiden för 

återkoppling (när återkoppling ska ges) är viktigt utifrån ett 

lärandeperspektiv. Utifrån detta resonemang är seminarier ett bra 

tillfälle att ge studenterna återkoppling på deras uppgifter. Muntliga 

kommentarer (återkoppling) som ges under seminarierna blir därmed 

viktiga för studenters lärande där det finns möjlighet att studenters 

särskilda egenskaper inom undervisningsämnena lyfts upp.  

 

Många av studenterna inom KPU och YRK arbetar redan som 

obehöriga lärare. Analysen av studiehandledningarna visar att 

yrkesämnesdidaktikerna konstruerar sina uppgifter med hänsyn till att 

yrkesstudenter redan arbetar som obehöriga lärare. I flera av de valfria 

uppgifterna kunde vi se att yrkesämnesdidaktikerna uppmanar 

studenterna att reflektera över hur de som (blivande) yrkeslärare kan 

ta nytta av sina undervisningserfarenheter. Detta leder oss till Biggs 

och Tang (2011) som skriver att lärande bland annat sker i relation till 
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studenternas förståelse om undervisningsämnet och denna förståelse 

är relaterad till studenternas kunskapsbas. Detta gäller även 

yrkeslärarstudenter som besitter kunskaper om sina undervisnings-

ämnen, skolan och utbildning, kunskaper som är relaterade till deras 

yrkeserfarenheter som obehöriga lärare. I det sammanhanget visar vår 

studie att vissa yrkesämnesdidaktiker i sin undervisning (genom 

uppgiftskonstruktionen att ta vara på studenternas tidigare yrkes-

erfarenheter) vänder fokus från vad de som yrkesämnesdidaktiker ska 

undervisa till vad som (de menar) är bäst för deras studenter. 

 

Enligt Biggs och Tang (2011) ska det finnas en tydlig länk mellan mål, 

innehåll, uppgifter och examinationer. Vår studie visar att det generellt 

är svårt att se en tydlig koppling mellan mål, innehåll och uppgifter. 

Likaså speglas sällan innehållet som anges som centralt innehåll i 

studiehandledningarna i litteraturen och/eller examinations-

uppgifterna. I den jämförande analysen av studiehandledningarna har 

vi också sett att det innehåll som står i studiehandledningsbilagan 

många gånger inte speglas i litteratur och uppgifter. Istället 

konstruerar didaktikerna uppgifterna utifrån sina tolkningar. Fastän 

det inte varit vårt syfte i den här artikeln att undersöka hur 

didaktikernas bakgrunder påverkar hur de lägger upp (yrkes-) 

ämnesdidaktiken så har vi inte kunnat undgå att dessa verkar spela roll 

för hur de utformar mål, innehåll och examinationsuppgifter. Moon 

(2004) skriver om lärares autonomi i undervisningen vilket också kan 

diskuteras i relation till yrkesämnesdidaktikernas bakgrunder. Inom 

ramarna som ställs på deras undervisning arbetar de autonomt med att 

välja vad som ska undervisas, varför det ska undervisas, hur det ska 

undervisas, vilka uppgifter ska konstrueras och hur uppgifterna ska 

bedömas, men vår studie visar att dessa val är relaterade till 

didaktikernas utbildningsbakgrunder och deras anställningsformer. 

Exempelvis när det gäller val av litteratur visar vår studie att 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar förekommer mest frekvent hos 

de didaktiker som är disputerade.  

 

Tolkning av vissa förekommande begrepp i lärandemål varierar också 

bland disputerade yrkes- och ämnesdidaktiker och icke-disputerade 

didaktiker vilket kan i sin tur påverka utbildningen. Ett exempel på 

dessa begrepp är digitala lärresurser där disputerade yrkes- och 
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ämnesdidaktiker är mer ute efter en tydlig koppling mellan digitala 

lärresurser och studenters lärande i stället för att enbart utgå från 

användning av digitala lärresurser som lärplattformar, Smart 

Interactive Whiteboard, datorer, lärar-studentkontakten via e-mail. 

Digitala lärresurser har fungerat som viktiga läromedel för studenterna 

(jfr Biggs & Tang, 2011) men de ställer också krav på didaktikernas 

undervisningsarbete och studenternas lärande utifrån hur digitala 

resurser i lärandemålen beaktas, och hur uppgifterna utifrån lärande-

målen konstrueras, examineras och bedöms. 

 

Slutsatser och fortsatt forskning 

Genom analys av nittio studiehandledningar i ämnesdidaktik och 

yrkesämnesdidaktik vid Karlstads universitets korta lärarutbildningar 

(KUB) höstterminen 2017 har vi försökt finna vad specifikt 

(yrkes)ämnesdidaktiskt som går att finna i de olika studiehand-

ledningsbilagorna som säger något om de kvalitéer i blivande lärares 

kompetens som ämnes- och yrkesämnesdidaktikerna månar om? 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att säga något om olika ämnen i det 

begränsade materialet, speciellt som vi av etiska skäl vill vara försiktiga 

med att ange ämnen då dessa lätt kan kopplas samman med specifika 

didaktiker. I resultatet framträder såväl likheter som skillnader i det 

sätt på vilket didaktikerna ser på sitt uppdrag. Analysen visar även på 

likheter och skillnader i de kvalitéerna i lärares kompetens som 

didaktikerna månar om. Dessa likheter och skillnader verkar i högre 

utsträckning kunna förstås i relation till yrkes- och ämnesdidaktikers 

tidigare erfarenheter kopplat till deras utbildningsbakgrunder och 

deras anställningsformer än vara relaterade till specifika ämnen, 

ämnesområden eller om det rör sig om ämnesdidaktik eller 

yrkesämnesdidaktik. Ju högre utbildning och ju längre de arbetat på 

universitetet, desto mer vetenskaplighet i form av vetenskapliga 

begrepp, teorier, artiklar och avhandlingar finns inskrivet i 

studiehandledningsbilagorna. 

 

Vår studie visar att yrkes- och ämnesdidaktikers livserfarenheter och 

bakgrunder har betydelse för deras undervisningsarbete på den korta 
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lärarutbildningen (KUB). För att kunna ta reda på hur yrkes- och 

ämnesdidaktikers livserfarenheter och bakgrunder kan ha betydelse 

för deras undervisning kommer vi att i vår fortsatta studie intervjua ett 

antal yrkes- och ämnesdidaktiker. 
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Sammanfattning 

För ett utbildningsprogram finns nationella mål som beskriver de 

förmågor som studenterna ska ha efter avslutad utbildning. 

Utbildningen är uppbyggd av kurser, och för varje kurs finns en 

kursplan med de lärandemål som beskriver de förmågor och den 

kunskap studenterna ska ha efter avslutad kurs. Om 

bedömningskriteriet för godkänd kurs är procent av maximal 

tentamenspoäng kan en student få godkänt på kursen, men vilka 

förmågor och vilken kunskap som studenten har är osäkert. I denna 

studie analyseras och diskuteras problemet med procent av maximala 

poängantalet som bedömningskriterium och ett alternativt sätt att 

examinera presenteras. 
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Inledning och bakgrund 
Inom Europa har man sedan början av 2000-talet arbetat med 

kvalitetssäkring av högre utbildning, och i november 2015 publicerades 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area, ESG. Det var respektive lands minister för 

högre utbildning som antog ESG, men förslaget togs fram av European 

Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA. 

Riktlinjerna har som målsättning att försöka skapa en gemensam 

förståelse för vad kvalitetssäkring är när det gäller undervisning och 

lärande med perspektiv från både studenter och lärare och hur man 

kan jobba med dessa frågor. ESG är avsett att användas både av 

lärosäten och av de nationella organ som jobbar med kvalitetssäkring 

av högre utbildning, det vill säga både interna och externa 

kvalitetssäkringssystem. ESG ska ses som en vägledning, men olika 

länder och olika lärosäten inom ett land kan använda sig av dem när 

man arbetar med kvalitetssäkring i högre utbildning. ESG har följande 

syften: skapa en gemensam referensram, möjliggöra kvalitetssäkring 

och utveckling, bidra till ömsesidigt förtroende och ge information om 

kvalitetssäkring. ESG grundar sig på följande fyra principer (European 

Association for Quality Assurance in Higher Education, 2015):  

 

- Lärosätena har det primära ansvaret för kvaliteten och 

kvalitetssäkringen av sitt utbildningsutbud. 

- Kvalitetssäkring svarar mot mångfalden av högskolesystem, 

lärosäten, utbildningar och studenter. 

- Kvalitetssäkring stöder utvecklingen av en kvalitetskultur. 

- Kvalitetssäkring beaktar behoven och förväntningarna hos 

studenter, alla övriga intressenter och samhället. 

 

ESG är indelad i tre delar; intern kvalitetssäkring, extern kvalitets-

säkring samt kvalitetssäkringsorgan. I del 1 punkt 3 finns den standard 

som beskriver Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning: 

Lärosätena säkerställer att utbildning ges på ett sätt som inbjuder 
studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och att detta 
återspeglas i bedömningen av studenterna.  
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Riktlinjen i förhållande till denna standard är: 

Studentcentrerat lärande och undervisning spelar en viktig roll när det 
gäller att stimulera studenternas motivation, självreflektion och 
engagemang i lärandeprocesserna. Detta förutsätter ett noga beaktande av 
hur utbildningarna utformas, hur de genomförs och hur måluppfyllelsen 
bedöms. 

 

Studentcentrerat lärande brukar beskrivas som att studenten 

engagerar sig i lärprocessen. Ofta sätts aktivt lärande som en motsats 

till traditionsenliga föreläsningar där studenterna passivt lyssnar på 

läraren (Prince, 2004). För  många innebär att vara lärare i högre 

utbildning att ha en kompetens, en kunskap, och genom under-

visningsaktiviteter ”överföra” sin kunskap till studenterna.  Det kan 

benämnas lärarcentrerad undervisning vilket inte överens-stämmer 

med riktlinjerna i ESG. För många finns ett motstånd mot att gå från 

ett lärarcentrerat sätt att undervisa till ett studentcentrerat lärande där 

studentens lärande sätts i centrum och där lärarens roll är att guida 

studenten under lärandet. 

 

Inom naturvetenskap och teknik är det vanligt att examinera de 

teoretiska lärandemålen med skriftlig tentamen och de lärandemål 

som beskriver praktiska förmågor examineras med laborationer. För 

att bli godkänd krävs ofta % av maximala poängantalet vid den 

skriftliga tentamen. En viktig kvalitetsaspekt har lyfts fram under 

senare tid när det gäller skriftlig examination och bedömning genom 

att använda procent av maxpoäng för de olika betygen (Kann, 2014; 

Schultz, Crow, & O'Brien, 2013). Efter avslutad kurs ska studenten ha 

utvecklat de förmågor som finns angivna i lärandemålen, men om 

gränsen för godkänt är 50 % är det då rimligt att sätta betyget godkänd, 

vilka av lärandemålen ryms inom dessa 50%? De senaste årtiondena 

kan man se en trend att gå från skriftliga tentamina till andra typer av 

examinationsformer som innebär andra bedömningskriterier (Crisp & 

Lister, 2002). Man kan se gränsen för betyget godkänd som ett 

tröskelvärde, där man är godkänd om man passerar tröskeln och 

underkänd om man inte når upp. Det är då viktigt att man tar fram 

tröskelvärdet för varje lärandemål för att säkerställa att alla studenter 

uppnår alla kursens lärandemål (Moon, 2004). 
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Det är problematiskt att använda 50% på tentan som ett 

bedömningskriterium för godkänt, vilket var utgångspunkten för 

denna studie. Jag tog mig an en kurs i farmaceutisk fysikalisk kemi, 

KEGBF0, som var en obligatorisk kurs på utbildningen till receptarie. 

Till och med vårterminen 14 examinerades kursen med en skriftlig 

tentamen, laborationer samt ett projekt. För att bli godkänd vid den 

skriftliga tentamen krävdes 50 % av maxpoängen och för att få betyget 

Väl godkänd krävdes 75 %.  Detta är ett traditionsenligt upplägg inom 

kemi när det gäller bedömning vid skriftlig examination. Den skriftliga 

tentamen var betygsgrundande och på laborationer och projekt kunde 

man bara bli godkänd. Här startade mina funderingar om vad jag 

egentligen examinerade. Jag började med att analysera hur jag som 

lärare uppfattar lärandemålen och fortsatte med hur mina skriftliga 

tentor relaterade till lärandemålen under vårterminen 13 och 14. 

Slutligen kommer jag att redovisa hur jag omarbetade kursen för att 

kunna bedöma varje lärandemål enskilt. I denna text kommer jag att 

redovisa arbetet med två lärandemål. 

 

Som grund till förbättringsarbetet ligger constructive alignment som 

beskrivs av Biggs i en artikel från 1996 (Biggs, 1996). Constructive 

alignment innebär ett ”baklängestänk” när det gäller kursgenom-

förande. Man startar i vilka förmågor utbildningen som helhet ska 

utveckla hos studenterna, och vilka förmågor den kurs man genomför 

ska utveckla som en del av utbildningen. När man vet vilka förmågor 

som ska examineras utvecklar man examinationsfrågor för just dessa 

förmågor och jobbar då också fram bedömningskriterier för varje 

lärandemål. Utifrån detta erbjuds studenterna undervisning som är 

upplagd för att utveckla förmågorna, och kurslitteratur väljs som stöd 

till undervisningen (Biggs, 1996). 

 

Kursen Farmaceutisk fysikalisk kemi i receptarieprogrammet 

Kursen Farmaceutisk fysikalisk kemi var en kurs som ingick i 

Receptarieprogrammet termin 4.  

Kursen KEGBF0 omfattade 7,0 hp och examinerades med en skriftlig 

tentamen samt genomförande och redovisning av laborationer och 

projekt. För att bli godkänd vid den skriftliga tentamen krävdes att man 

erhöll 50% av den maximala poängen. Kursen Farmaceutisk fysikalisk 

kemi, KEGBF0 (7,0 hp), hade omarbetats till Farmaceutisk fysikalisk 
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kemi, KEGBF1 (6,5 hp) när detta utvecklingsarbete startades. Det 

innebar att kursplanen redan var framtagen och styrde vad som 

praktiskt kunde genomföras på kursen inför vårterminen 2015.  

 

Utgångspunkten var att för att en student skulle bli godkänd på kursen 

så skulle ALLA lärandemålen vara godkända.  En första ansats var att 

analysera lärandemålen och hur examinationen sett ut för KEGBF0. 

Utifrån den analysen arbetades sedan fram en ny modell för 

examination och bedömning där alla lärandemålen examinerades och 

individuellt kunde bedömas (Moon, 2004). Modellen användes sedan 

när kursen genomfördes vårterminen 2015, 2016 och 2017. Författaren 

var kursansvarig och examinator för Farmaceutisk fysikalisk kemi både 

före och efter utvecklingsarbetet. 

 

Analys av lärandemålen i kursen Farmaceutisk fysikalisk kemi, 

KEGBF0 

Kursplanen är det juridiska dokument som styr hur kurser kan 

planeras och genomföras.  

Från en lärares perspektiv: Kursplanen anger vilka förmågor som 

studenterna ska utveckla under kursen, och som ska examineras. 

Examinationsformen är fastställd i kursplanen. Kursplanens lärande-

mål, examination och innehåll hjälper läraren att framarbeta en 

kursdesign.  

Från en students perspektiv: Kursplanen visar vilka förmågor som ska 

utvecklas under kursen och hur de ska examineras. Det kan vara svårt 

att förstå vad lärandemålen innebär, men innehållet i kursen kan då 

hjälpa till att belysa förmågorna i lärandemålen. En kurs kan starta 

med att läraren förklarar vad lärandemålen innehåller. En kursguide 

kan finnas som förklarar innehållet i lärandemålen, vilken kunskap och 

vilka förmågor som ska utvecklas och examineras på kursen. 

Det är viktigt att det finns en tydlig relation mellan lärandemål och 

innehåll i kursplanen. Innehållet beskriver det stoff som kursen består 

av och som de aktiva verben i lärandemålen ska tillämpas på. 

 

Lärandemål för KEGBF0 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
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1. Utföra enklare beräkningar med avseende på kemiska systems 

energiomsättning utifrån grundläggande termodynamiska 

modeller. 

2. Redogöra för centrala termodynamiska begrepp. 

3. Redogöra för kopplingen mellan termodynamik och jämviktslära, 

speciellt fasjämvikter och elektrokemiska jämvikter. 

4. Redogöra för lösningars egenskaper, kolligativa fenomen och 

diffusion. 

5. Redogöra för skillnaden mellan ideala och icke-ideala system 

6. Räkna termodynamiskt på jämviktsreaktioner. 

7. Redogöra för viktigare kvantkemiska begrepp, speciellt med 

koppling till spektroskopi som analysmetod. 

8. Planera, genomföra och presentera ett projekt med inriktning mot 

yt- och kolloidkemi. 

 

Under innehåll för den teoretiska delen av kursen i kursplanen kan 

man läsa: 

Den grundläggande termodynamiken presenteras och energi-

begreppet klargörs. Termodynamiken kopplas till jämviktsläran, 

både vad gäller enklare fasjämvikter och elektrokemiska processer. 

Jämviktskonstanten ges en formell definition. Icke-ideala system 

behandlas särskilt. Orientering kring spektroskopi ur ett kvant-

kemiskt perspektiv. Introduktion till yt- och kolloidkemin. 

 

Varje lärandemål har analyserats i en kemikontext. Två av dessa 

lärandemål presenteras här. 

 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

1. Utföra enklare beräkningar med avseende på kemiska systems 

energiomsättning utifrån grundläggande termodynamiska modeller 

Vid en första anblick kan lärandemålet se tydligt ut, och att det som 

student är lätt att förstå vilken förmåga som ska uppnås. Det finns dock 

ett problem, de grundläggande termodynamiska modellerna finns 

beskrivna i kurslitteraturen och i kursdokument, men är inte synliga i 

kursplanen. Som student blir det då väldigt svårt att utifrån endast 

kursplanen förstå vilken förmåga som ska utvecklas och examineras. 

Som student kan det också vara svårt att förstå skillnaden mellan att 

utföra enklare beräkningar och utföra beräkningar som kunde vara en 
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annan möjlig skrivning. Vad innebär det att det står enklare? Från 

vems synvinkel är det skrivet? Det aktiva verbet i sig, utföra 

beräkningar, är dock lätt att förstå vad det innebär – och att det går att 

examinera. Från en erfaren lärares perspektiv kan lärandemålet vara 

enklare att förstå. Finns erfarenhet från komplicerade beräkningar 

med termodynamiska modeller kan beräkningar av baskaraktär anses 

som enkla. 

2. Redogöra för centrala termodynamiska begrepp 

Det aktiva verbet redogöra kan vara svårt att tolka – vad innebär det 

att studenten ska kunna? Är det förklara centrala termodynamiska 

begrepp eller kanske beskriva? Kanske menas både att kunna förklara 

och beskriva begrepp?  Att förklara ursprunget för modellen, kanske 

den matematiska teorin eller att beskriva hur modellen används. Ska 

det sättas i relation till något? Det aktiva verbet redogöra finns i många 

kursplaner inom det naturvetenskapliga och tekniska området.  

 

Det får inte vara upp till den lärare som examinerar att tolka i sin 

ämneskontext – utan studenten ska förstå vilken förmåga som ska 

utvecklas och examineras, vi måste arbeta studentfokuserat. Genom att 

tydligt beskriva i ett kursdokument vad förmågan att redogöra för 

innebär och hur den kommer att examineras tydliggör man för 

studenten vad som krävs. Vilka centrala termodynamiska begrepp som 

avses finns inte angivna i kursplanen. 

 

Analys av tidigare examination av kursen Farmaceutisk 

fysikalisk kemi, KEGBF0 

Alla lärandemål utom ett fanns med på den skriftliga tentamen som 

genomfördes 2014-03-13, varje fråga var kopplat till ett, ibland två, 

lärandemål. Det mål som inte fanns med på den skriftliga tentamen 

examineras genom ett projekt. Kursen innehöll också laborationer. I 

laborationsinstruktionerna var det tydligt vilken teoretisk grund de 

praktiska laborationerna baserades på. Vid laborationerna under-

visades delvis lärandemål 1 och 3, eftersom teorin låg till grund för 

laborationerna. Det fanns inget lärandemål som beskrev vilka 

praktiska förmågor som laborationerna skulle utveckla. Vanligtvis 

finns lärandemål som är direkt kopplade till det praktiska laborerandet 

samt redovisning av erhållna experimentella resultat. Genom 

inlämningsuppgifter, innehållande beräkningsuppgifter och essä-
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uppgifter, som inte var obligatoriska kunde studenterna få bonuspoäng 

som lades till resultatet vid den skriftliga tentamen. Uppgifterna för att 

erhålla bonuspoäng var inte kopplade till specifika lärandemål. 

Upplägget med bonuspoäng används för att få studenterna att börja 

studera tidigt i kursen, som en morot. För att få godkänt på kursen 

krävdes 50 % av den totala poäng man kunde erhålla (94 poäng på den 

skriftliga tentan samt 6 bonuspoäng, totalt 100 poäng). För ett 

överbetyg (VG) krävdes 75 poäng (75 %). 

 

Vad har egentligen examinerats? Hur kan studenten få ihop de 50 

poäng som krävs för ett godkänt resultat? Vad examinerar vi när 

gränsen för godkänt och väl godkänt är % av maximala poängen på 

tentamen? Vilka lärandemål bedöms vid den skriftliga tentamen?  

 

I en artikel publicerad 2013 av Schultz m.fl. diskuteras hur lärandemål 

på kemikurser bedöms, jämfört med de lärandemål som utbildningen 

totalt sett ska uppnå. Man lyfter också frågan om hur man kan säga att 

utbildningens lärandemål är uppfyllda om det är 50 % som krävs för 

att bli godkänd på enskilda kurser. Det är då möjligt att gå igenom en 

utbildning och efter examen ha bristfälliga kunskaper i kemi och inte 

alls uppnått de mål som finns för utbildningen i sin helhet (Schultz et 

al., 2013).  

Några alternativ för hur en students lärandemålsuppfyllelse kan se ut 

vid ett godkänt resultat på en skriftlig tentamen visas i Figur 1. Godkänt 

gränsen är 50% av maximala poängantalet vid tentamen.  

Figur 1 A visar att studenterna kan lite av hela kursens omfattning 

fördelat över hela kursen. Figur 1 A visar ett godkänt resultat där alla 

lärandemålen har examinerats och skulle kunna bedömas vara 

godkända. Moon, 2004, menar att lärandemålen är skrivna som den 

tröskel en student måste nå över för visa att förmågan i lärandemålet 

har uppnåtts. Att de visar en miniminivå för godkänt. En viktig aspekt 

att skriva lärandemålen som ett tröskelvärde för godkänt är enligt 

Moon den kvalitetskultur som växer fram inom högre utbildning. 

Vidare menar Moon att alla lärandemål måste vara godkända för att en 

hel kurs ska kunna bedömas med betyget godkänd (Moon, 2004).  

 

Figur 1 B visar att studenten har läst in sig på halva kursen och därmed 

visat goda kunskaper på halva kursen. Detta kan inte bedömas som ett 
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godkänt resultat. Studenten har inte visat förmågorna som beskrivs i 

lärandemålen, enbart hälften av dem.  

 

Figur 1 C visar en student som har fragmentariska kunskaper, 

förmågor. Studenten har snappat upp lite här och där och lyckats få 

ihop hälften av poängen på tentan. Detta borde inte heller kunna 

bedömas som ett godkänt resultat. 

 

   
A B C 

Figur 1. Olika alternativ för vilka förmågor en student kan ha efter att ha erhållit 
betyget Godkänd vid en skriftlig tentamen där gränsen för Godkänd är 
satt till 50% av maximala antal poäng. 

 

När man sätter ihop uppgifterna till den skriftliga tentamen blir det 

något av en stickprovskontroll, när sedan bedömningen sker i form av 

% av totala tentapoängen blir det ytterligare en stickprovskontroll. Vad 

kan jag som examinator då gå i god för att studenten kan efter avslutad 

kurs? Som examinator blir detta ett problem och något som kräver nya 

tankesätt både vad gäller bedömning och examinationsform. En 

examinator är den person som ”skriver under” att varje enskild student 

uppnått alla lärandemålen på kurs. 

 

Förändringsarbetet med Farmaceutisk fysikalisk kemi, KEGBF1 

 

Lärandemålen för KEGBF1 

Kursplanen var fastställd innan detta förändringsarbete påbörjades. 

Många lärandemål var desamma som för KEGBF0, några var borta och 

lärandemål för laborationer hade tillkommit. Dessutom hade 

lärandemål som saknades i KEGBF0 lagts till. Det innebar att antal 

lärandemål ökade från 8 till 12, vilket kan anses som för många i 

förhållande till kursens omfattning. Enligt Moon finns en gräns vid 8 

lärandemål för en kurs (i artikeln används benämningen modul), finns 

fler än 8 lärandemål är de troligen för detaljerade och det blir svårt att 

hantera dem vid bedömningsprocessen (Moon, 2004).  
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Lärandemålen från kursplanen för KEGBF1. 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

1. utföra beräkningar med avseende på kemiska systems 

energiomsättning utifrån grundläggande termodynamiska modeller,  

2. redogöra för centrala termodynamiska begrepp,  

3. redogöra för kopplingen mellan termodynamik och jämviktslära, 

speciellt fasjämvikter och elektrokemiska jämvikter, 

4. redogöra för skillnaden mellan ideala och icke ideala system, 

5. räkna termodynamiskt på jämviktsreaktioner, 

6. beskriva makromolekyler och redogöra för hur de kan 

karakteriseras, 

7. räkna på makromolekylers medelvärden och analysera resultatet, 

8. redogöra för viktigare kvantkemiska begrepp, speciellt med 

koppling till spektroskopi som analysmetod, 

9. använda Lambert Beers lag för beräkningar på spektroskopiska 

data, 

10. förbereda, genomföra och presentera laborativt arbete kopplat till 

kursens teori inom givna tidsramar, 

11. planera, genomföra och med digitalt stöd presentera ett projekt 

inom givna tidsramar, 

12. ställa en fråga med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga eller etiska aspekter. 

 

Lärandemål som var lika som för KEGBF0 var 1, 2, 3, 4, 5, 8 och 11. 

Två av dem var omskrivna, men i stort sett samma innebörd. 

Lärandemål som hade examinerats, men saknades i KEGBF0 lades 

till. Det var lärandemål 6, 7, 9, 10 och 12. 
 

Bedömningskriterier för lärandemålen i KEGBF1 

För att en student ska få betyget godkänd på kursen så ska alla kursens 

lärandemål vara uppfyllda. Tidigare har det inte funnits några 

betygskriterier för kursen Farmaceutisk fysikalisk kemi. Det är viktigt 

att ha synliga och klara kriterier för vad som krävs för att nå 

tröskelnivån för respektive lärandemål (Crisp & Lister, 2002; Moon, 

2004; Schultz et al., 2013). Som examinator är det viktigt att alla 

studenter uppfyllt kriterierna för godkänt på alla lärandemål i en kurs. 

Om man ser det i ett större perspektiv, så ska alla studenter som tar en 

examen ha uppfyllt de nationella mål som gäller för denna examen. Om 
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man då ser varje kurs som en pusselbit, som bidrar med någon viktigt 

del av de nationella målen – då krävs att varje examinator på varje kurs 

tar ansvar för sin kurs vad gäller uppfyllande av lärandemålen 

(Elmgren, Ho, Åkesson, Schmid, & Towns, 2015). Både inom Europa 

och på nationell nivå i Europa diskuterar man allt mer lärandemål i 

förhållande till examination och undervisning när det gäller 

kvalitetssäkring av högre utbildning (Sweetman, Hovdhaugen, & 

Karlsen, 2014).  

 

Nedan beskrivs innehåll och bedömningskriterier för de två lärande-

mål som beskrivs i denna text. Bedömningskriterierna arbetades fram 

för att studenterna lättare skulle förstå vad lärandemålen innebar och 

vilka förmågor och vilken kunskap de skulle visa vid examinationen. 

 

Lärandemål 1:  

Efter avslutad kurs ska studenten kunna utföra beräkningar med 

avseende på kemiska systems energiomsättning utifrån grundläggande 

termodynamiska modeller. 

Innehåll i anslutning till lärandemålet: Värme, arbete, ideala gaslagen, 

värmekapacitet, inre energi, entalpi, Hess lag, Kirchhoff´s lag, entropi 

och Gibbs energi.  

Bedömningskriterier: För att visa att lärandemålet har uppnåtts ska 

studenten visa att hen kan välja rätt ekvation/samband som behövs för 

att lösa uppgifter i anslutning till det innehåll som finns för 

lärandemålet. Studenten ska också på ett korrekt sätt kunna utföra 

sådana beräkningar. Bedöms med godkänd eller underkänd. 

Examination: skriftliga tentamen.  

 

Lärandemål 2:  

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för centrala 

termodynamiska begrepp. 

Innehåll i anslutning till lärandemålet: Termodynamikens första, 

andra och tredje huvudsats, isokor process, isobar process, isoterm 

process, adiabatisk process och standardtillstånd. 

Bedömningskriterier: För att visa att lärandemålet har uppnåtts ska 

studenten kunna förklara de centrala termodynamiska begreppen som 

finns angivna i anslutning till målet. Studenten ska också kunna 

47



 

beskriva dem i ett termodynamiskt sammanhang. Bedöms med 

godkänd eller underkänd. 

Examination: inlämningsuppgift. 
 

Examination av lärandemålen i KEGBF1 (6,5 hp) 

Lärandemål 2, 3, 4, 6 och 7 examinerades genom inlämningsuppgifter 

där man kunde bli godkänd eller underkänd. Textmatchning av 

inlämningsuppgifterna på itslearning genomfördes. Studenterna 

skickade också med ett försättsblad där man intygade att man tagit del 

av det material som finns om fusk och plagiering på bibliotekets 

hemsida. Lärandemål 1 och 5 examinerades genom skriftlig individuell 

tentamen, två olika provkoder i Ladok. Lärandemål 8, 9 och 10 

examinerades genom laborationer och lärandemål 11 och 12 

examinerades genom projekt. Genom upplägget säkerställdes att alla 

studenter som blir godkända på kursen har uppnått alla lärandemål 

som finns beskrivna i kursplanen, det blir en rättssäker examination. 

 

För att studenten skulle erhålla ett överbetyg fanns en del på den 

skriftliga tentan med blandade uppgifter. Det fanns fem uppgifter och 

två av dessa skulle vara korrekt lösta för att erhålla ett överbetyg på 

kursen. Man kan diskutera om detta leder till att nya lärandemål har 

examinerats för ett överbetyg, det kan vara en fråga för framtida 

förändringsarbeten. Varje lärandemål hade en provkod i Ladok och 

rapporterades in allteftersom studenten examinerades med godkänt 

resultat. Överbetygsdelen av den skriftliga tentamen hade en egen 

provkod som helt styrde betyg på hel kurs. 

 

Lärandemål 1, den skriftliga examinationen 

Lärandemål 1 är ett komplext mål där det är många ekvationer och 

samband som studenten ska förstå när man kan använda. En helt ny 

typ av fråga utvecklades för att förmågan att veta när man får och kan 

använda samband och ekvationer. Frågan var uppdelad i två delar a) 

och b). I del a) skulle studenten para ihop fråga och den ekvation eller 

det samband som man behöver använda för att svara på frågan. Det 

fanns sju frågor och nio ekvationer/samband. I del a) skulle inga frågor 

besvaras – endast paras ihop med rätt ekvation/samband. För att få 

godkänt på del a) krävdes fem korrekta svar. Del b) innebar att 

studenten skulle besvara två frågor genom att använda den ekvation 

48



 

eller det samband som valdes för frågan i del a). Frågorna var indelade 

i två kategorier I och II och en fråga från varje kategori skulle besvaras 

i princip korrekt. Kategori I var av något lättare karaktär medan 

kategori II var lite mer komplexa uppgifter. 

Genom att ha fem rätt på del a) och besvara de två valda frågorna i del 

b) korrekt var lärandemålet godkänt. I bilaga 1 finns ett exempel på en 

sådan tentamensuppgift för lärandemål 1.  

 

Studenters och lärares upplevelse av förändringsarbetet 

Från lärarens perspektiv 

Under kursens genomförande ställde studenter många frågor, det var 

ett helt nytt sätt att genomföra examinationen på för dem och många 

kände sig förvirrade. De var vana vid att gå på föreläsningar och lägga 

mest tid för inläsning i nära anslutning till den skriftliga tentamen, det 

vill säga ett mer traditionellt upplägg av kurs.  I nedanstående tabell 

presenteras genomströmningen från vt12 och fram till och med vt16. 

  

Tabell 1. Genomströmning vid den skriftliga tentamen, procent på tenta för 
KEGBF0 och alla lärandemål godkända för KEGBF1. Anger procent av de 
som skrev på den ordinarie tentamen. 

Kurskod, termin KEGBF0, 

vt12 

KEGBF0, 

vt13 

KEGBF0, 

vt14 

KEGBF1, 

vt15 

KEGBF1, 

vt16 

Genomströmning 57 % 62 % 73 % 60 % 71 % 

 

Genomströmningen sjönk när förändringsarbetet genomfördes, men 

man måste komma ihåg att själva förändringsarbetet gjordes för att 

säkerställa att alla lärandemål skulle vara uppnådda för att en student 

skulle erhålla betyget godkänd. Hur många av de 73 % som var 

godkända vt14 hade alla förmågor beskrivna i lärandemålen?  När 

kursen gick för andra gången efter förändringsarbetet var genom-

strömningen uppe på samma nivå som innan förändringsarbetet. 

Studenternas inställning till kursens upplägg och examination var 

också betydligt mer positiv. Troligtvis var orsaken till den mer positiva 

inställningen att studenter diskuterar kurser sinsemellan, även mellan 

olika årskurser i programmet. Frågor från studenter första året gjorde 

också att vi som lärare kunde vara tydligare i informationen till 

studenterna. De lärare som var med och undervisade på kursen var alla 

positiva till upplägget, och nöjda med att genomströmningen 2016 var 

i nivå med 2014 – och att alla lärandemål examinerades. 
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Kommentarer från studenter i kursvärderingar efter förändrings-

arbetet 

Här nedan presenteras några kommentarer från kursutvärderingen 

KEGBF1 vt15, det var 8 av 13 studenter som läste på campus och 5 av 

16 studenter som läste på distans som besvarade enkäten: 

”Det har varit fruktansvärt mycket delmoment för en sådan liten kurs som 

känns mycket onödig. Det var inte mycket i kurser som kändes relevant. Det 

var bra med inlämningsuppgifter som kunde göra för att slippa dem på 

tentan, men att ha ett projekt efter tentan och att det obligatoriskt att ställa 

en fråga kändes knasigt” 

”Kursen har känts förvirrande och stressande, kanske för att det var nytt 

upplägg som man aldrig provat förut. Det känns inte heller som det var 6,5 

hp på 50% fart, utan det krävdes mycket jobb för kursen. Tenta-upplägget 

kändes som sagt inte alls bra, jag och några till fattade det också som att 

man kunde välja en extra uppgift i delmål 1 o 5 för att gardera sig men det 

verkar inte vara så sedan? Så lite klarare information hade behövts där! 

Exakt hur termodynamik och beräkningar i detta har med receptarieyrket 

att göra har jag inte heller uppfattat under kursens gång vilket inte känts så 

motiverande.” 

”Upplägget har varit jättebra förutom att seminarierna varit alldeles för 

korta med 45 min.” 

”Tyckte det var ett bra upplägg dock extremt intensivt.” 

”Hemtentamen eller inlämning på sista två lärandemålen också” 

 

För att dra några riktiga slutsatser av hur upplägget fungerat hade det 

behövt vara fler som besvarade kursutvärderingsenkäten. Studenterna 

behöver tydligare information om kursens upplägg, även om inspelade 

filmer fanns om tentaupplägg mm. Studenterna upplevde att kursen 

var intensiv, och att det krävdes mycket arbete för att klara kursens alla 

moment. Trots att bara 44,8 % besvarade enkäten, så kan man utgå 

ifrån att studenterna verkligen lagt ner mycket tid på kursen – och det 

kanske var ett upplägg som krävde lite mer av dem än som hade varit 

önskvärt i förhållande till antal högskolepoäng på kursen. 

 

Nedan presenteras några kommentarer från kursutvärderingen 

KEGBF1 vt16, det var 8 av 18 studenter som läste på campus och 13 av 

21 studenter som läste på distans som besvarade enkäten: 

”Upplägget på kursen var suveränt! Allt kändes väldigt professionellt och 
inriktat på att underlättastudenternas inlärning.” 
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”En otroligt bra upplaga av kursen där man lyckades att en skrämmande 
kurs från början blev till de flesta något intressant till slut! Särskilt bra gjort 
gällande olika examinationsmomenter” 

”bra kursplan med tydliga lärandemål som hjälper i göra egen bedömning 
om sina kunskaper lärandemål efter lärandemål. Lärare svarade snabbt till 
frågor som distans studenter kunde skicka och administratören hjälpte 
snabbt studenter”  

”Det är svårt att hinna med kursen i tid när man inte har de matematiska 
förkunskaper som krävs.” 

”Bra med inlämningsuppgifter för olika lärandemål. Det kunde gärna varit 
hemuppgifter också för de två andra lärandemålen som är på tentamen. 
Föreläsningarna och räkneövningarna är också bra.” 

 

Vid det andra kurstillfället efter förändringsarbetet var informationen 

till studenterna mycket tydligare. De synpunkter som inkommit vid 

kursvärderingen togs upp, och information om förändringar inför 2016 

i förhållande till dessa synpunkter presenterades. Det var tydligt i 

kommentarerna i kursvärderingen att informationen om upplägg i 

förhållande till studenternas lärande hade synliggjorts. Kursupplägget 

upplevdes fortfarande som tidskrävande av studenterna. 

 
 

Förslag på ytterligare förändringsarbete 

För att ytterligare utveckla kursen Farmaceutisk fysikalisk kemi bör 

kursplanen skrivas om, speciellt med avseende på lärandemålen. Det 

vore bra med färre lärandemål samt att lärandemålen är tydliga och 

inte kan misstolkas. Det finns studier som visar att studenter vill att 

lärandemålen ska vara formulerade så att de inte kan missförstås, så 

att de är användbara för det egna lärandet – utan att styra för mycket 

(Brooks, Dobbins, Scott, Rawlinson, & Norman, 2014). En annan sak 

som måste beaktas är antalet examinerande moment på kursen. 

Tydliga bedömningskriterier i anslutning i de examinerande 

momenten är inte allt, blir det för många kan det till och med ge en 

negativ effekt på lärandet – vissa menar att en bedömningsuppgift per 

kurs är det optimala (Price, Carroll, O’Donovan, & Rust, 2010). 

 

I en studieguide kan ett resonemang införas om hur studenten kan 

använda sig av lärandemålen för att utveckla förmågorna som finns 

beskrivna i dem. Hur de kan följa sitt lärande under kursens gång, hur 

de undervisningsaktiviteter som erbjuds hjälper dem i sitt lärande. 
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Examinationsformerna som infördes i kursen fungerade bra. Att arbeta 

med inlämningsuppgifter där beräkningsuppgifter och essäuppgifter 

blandas för att examinera lärandemål fungerade mycket bra. Det 

fungerade också mycket bra med skriftlig tentamen av beräknings-

uppgifter enligt det nya upplägget. Laborationer och projekt är bra 

inslag i kursen, det är viktigt att examinera det praktiska arbetet på 

laboratorium och rapportering av detta. Bedömningsmatriser för att 

bedöma studenternas praktiska arbete på laboratorium behöver 

arbetas fram. 

 

Det är viktigt att se över provkoderna i Ladok. Provkodernas poäng bör 

stämma med arbetsinsatsen för studenterna. 

 

Sammanfattning och slutsats 

Lärandemål och examination har analyserats för kursen Farmaceutisk 

fysikalisk kemi, KEGBF0. När kursplanen skrevs om till KEGBF1 lades 

lärandemål till som examinerades på KEGBF0 men som inte syntes i 

lärandemålen. Namnet på kursen är detsamma; Farmaceutisk 

fysikalisk kemi. I samband med införande av ny kursplan säkerställdes 

att alla studenter uppnått alla lärandemålen i kursplanen för att erhålla 

betyget Godkänd, varje lärandemål examinerades vart och ett för sig. 

Tydliga bedömningskriterier var också framtagna för varje lärandemål. 

I samband med att bedömningskriterierna skrevs så uppstod 

frågetecken kring de aktiva verb som använts i lärandemålen. Kursen 

ingår i ett program som avvecklats, och sista ordinarie kurstillfälle 

genomfördes vt16. Kursen genomfördes också vt17 för de studenter 

som av någon anledning haft ett studieuppehåll med en betydligt 

mindre grupp studenter.  

 

Fortfarande examineras många kurser med skriftlig tentamen där 

procent av maxpoäng är bedömningskriterium för godkänd och väl 

godkänd. Detta förändringsarbete visar hur man genom att arbeta med 

olika former av examination under en kurs kan säkerställa att alla 

lärandemål på kursen examineras i förhållande till uppställda 

bedömningskriterier. Förändringsarbetet visar också hur viktigt det är 

med information till studenterna när det gäller kursens upplägg, 

kursdesignen. Med tydlig information förstår studenterna att deras 
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lärande sätts i fokus, och att de under kursens gång kan följa sitt 

lärande i förhållande till lärandemålen.  
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Bilaga 1 Examination av lärandemål 1 KEGBF1 

Ett exempel på hur en tentamensfråga kunde se ut för lärandemål 1. 

 Fråga 

nummer 

Fråga  Bokstav för 

ekvation 

eller 

samband. 

Ekvation eller 

samband som 

behövs för att 

lösa uppgiften. 

I 1. En kemist undersöker omvandlingen av 

atmosfärisk kvävgas till en användbar form 

som bakterier kan använda och behöver 

därför beräkna kvävgasens tryck (i 

kilopascal) i en behållare som har volymen 

250 𝑐𝑚3 om 1,25 g kvävgas införs vid 20 °C. 

Beräkna trycket i kilopascal. 

 A ∆𝑈 = 𝑤 + 𝑞 

I 2. Antag att en behållare med 1,0 kg vatten 

utsätts för 1,0 kW under 100 sekunder. Med 

hur mycket förändras temperaturen hos 

vattnet? 

 B ∆𝐺 = 𝑤𝑚𝑎𝑥
´  

II 3. En liten fågel har massan 30 g. Hur mycket 

glukos (svara i gram) måste den minst äta för 

att kunna flyga till en trädgren 10 m över 

marken? När 1 mol glukos (𝐶6𝐻12𝑂6) 

oxideras till koldioxid och vatten är 

förändringen i Gibbs energi vid 25 °C -2828 

kJ. 

 C Ideala gaslagen 

I 4. Vi kan se vår kropp som ett termodynamiskt 

system. Kalorimetrar kan användas för att 

icke-destruktivt mäta 

nettoenergiförbrukning. Antag att ett 

experiment genomfördes och en person på 

en motionscykel gör ett arbete som 

motsvarar 622 kJ och samtidigt förlorar 82 

kJ i form av värme. Vilken blir förändringen i 

inre energi för systemet (personens kropp)? 

Bortse från eventuell svett som transpireras. 

 D Kirchhoff´s lag 

II 5. Beräkna entropin för förångning av vatten 

vid 25℃ från termodynamiska data och 

vattnets förångningsentropi vid vattens 

normala kokpunkt. 

 E Förändring i 

omgivningens 

entropi 

II 6. Standardentalpin för bildning av vattenånga 

vid 25°C är −241,82 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1. Beräkna 

standardentalpin för bildning av vatten vid 

100°C. 

 F ∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 

II 7. Beräkna standardentalpin för förbränning av 

propen med hjälp av nedanstående data samt 

data från tabellsamling. Propen är 𝐶3𝐻6. 

𝐶3𝐻6(𝑔) + 𝐻2(𝑔) → 𝐶3𝐻8        

∆𝐻𝑜 = −124 𝑘𝐽 

𝐶3𝐻8(𝑔) + 5𝑂2(𝑔) → 3𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑙) 

∆𝐻𝑜 = −2220 𝑘𝐽 

 G Värmekapacitet 

    H Entropiändring 

vid fasövergång 

    I Hess lag 
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Samproduktion av kunskap mellan utbildning, forskning 
och yrkesliv 
 
Marie-Therese Christiansson 

 

 

 

Sammanfattning 

Inom ämnet informatik definieras verksamhet i form av processer för 

att kravställa IT som möjliggörare i organisationer. Det behövs 

kompetens och förmåga att leda ett processarbete utifrån 

grundläggande principer i processorientering. I forskning utvecklas 

metoder med normativ kunskap som vägledning för yrkesverksamma 

att arbeta med processorientering i praktiken (PoP). Aktuell 

kursdesign tar utgångspunkt i samproduktion av kunskap mellan 

utbildning, forskning och näringsliv för att sam-skapa PoP metoder, 

med avstamp i de situationer som yrkesverksamma upplever och i de 

teoretiska och metodmässiga förklaringsgrunder som forskare och 

kursdeltagare tillämpar. Aktuell forskning och behov i näringslivet styr 

innehåll i läraktiviteter och examination. Organisationer beställer 

specificerade uppdrag av studenterna som handlar om att kartlägga, 

förbättra och utveckla nya arbetssätt och digitala lösningar. 

Välgrundade metoder för verksamhetsutveckling i form av PoP 

metoder som används i studenternas olika uppdrag. Yrkesverksamma 

deltar som medbedömare av studenternas förmåga att leda en 

processkartläggning. Lärandet från den praktiska tillämpningen 

utmanas och diskuteras på djupet med ett 20-tal yrkesverksamma i en 

efterföljande workshop. Resultatet av kartläggningen tas emot och kan 

användas i respektive organisation och den metodanalys som 

studenterna gör används i vidareutveckling av PoP metoder och i 

forskning.  
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Samproduktion – ett exempel från ämnet informatik 

Informatik är ett flervetenskapligt ämne inom Handelshögskolan vid 

Karlstads universitet. Det omfattar bland annat tekniska, ekonomiska 

och pedagogiska aspekter av att utveckla och använda 

informationssystem. Vissa arbetssätt och tjänster i en verksamhet 

passar bra att digitalisera där olika lösningar med informationsteknik 

(IT) kan ge stöd till personer eller helt automatisera flöden av 

arbetsuppgifter/moment och informationshantering. Centrala delar i 

vår utbildning och forskning är mötet mellan den verksamhet som 

bedrivs i organisationer och arbetet att kravställa informations-

teknik/system, utveckla mjukvara, upphandla digitala lösningar och 

IT-system och generera affärs- och verksamhetsnytta med dess 

användning.  

 

En av de största utmaningarna som yrkesverksamma uttrycker kring 

arbetet med fånga personers behov och krav på IT-system i den 

verksamhet som bedrivs inom och mellan organisationer är att kunna 

kommunicera dessa på ett effektivt sätt inom utvecklingsprojekt och i 

kontakt med kund (Fernández et al. 2016). Ofta används textuella 

dokument, listor och kravinsamlingsverktyg med fokus på 

formuleringar, prioriteringar och att vikta krav. I en processorienterad 

verksamhetsutveckling genereras visuella beskrivningar av 

verksamhetsprocesser i form av processkartor som med fördel kan 

användas som verksamhetsnära kravspecifikationer (Christiansson & 

Christiansson, 2006). Processarbetet i en organisation kan bl.a. betyda 

att fastställa förutsättningar för processorientering, identifiera, 

beskriva, mäta, följa upp, förbättra, implementera, och förvalta 

verksamhet i form av verksamhetsprocesser där IT ses som 

möjliggörare (Davenport, 1993). Studier inom området visar tillgångar 

(capability areas) och förmågor (capabilities) i en organisation för en 

framgångsrik ledning av processarbetet (Rosemann & vom Brocke, 

2015). Förutom personerna i organisationen är kultur, koppling till 

strategi, ledning och styrning, IT och metoder centralt. Det behövs 

kompetens och förmåga i organisationer att leda ett processarbete 

utifrån grundläggande principer i processorientering (Christiansson & 

Rentzhog, 2019).  

 

Kursen ISGC06 Verksamhetsutveckling med process- och 

flerpartsperspektiv (7,5 hp) har som målsättning att studenten efter 
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genomgången kurs skall ha tillägnat sig kunskaper om 

processorienterad verksamhets-/systemutveckling. Ett inslag i all 

digitalisering bör vara att basera lösningar på de arbetsuppgifter som 

ska utföras, stödjas och möjliggöras i verksamhet för de 

(kunder/användare) som verksamhet är till för. Studenterna kommer 

att arbeta med verksamhetsmodellering av verksamhet på olika sätt i 

framtida yrkesroller som underlag för att förklara, förstå och fatta 

beslut. Studenterna som gått kursen får sina första jobb som 

verksamhetsutvecklare, innovations-/IT-konsulter och jobbar till stor 

del med verksamhetsanalyser, kravställning, test, systemintegration/ 

anpassning/upphandling, mjukvaruutveckling och utbildning. De kan 

också jobba inom en organisation med samma typer av uppgifter. Efter 

genomgången kurs skall studenten bl.a. ha förvärvat kunskap om och 

förståelse för olika metoder och arbetsformer för 

verksamhetsmodellering och förmågan att kunna bedriva en 

processkartläggning. Det sist nämnda är svårt att förmedla i en 

lektionssal då det handlar om att kunna leda och genomföra en 

kartläggningsworkshop tillsammans med en uppdragsgivare och 

medarbetare i en verksamhetskontext. För att studenter ska kunna lära 

in hur processorienterad verksamhetsutveckling kan och bör bedrivas 

– är det svårt att enbart utgå ifrån teoretiska modeller, utmaningar, 

framgångsfaktorer, metoder och verktyg. Dessa behöver upplevas i 

praktiken. Det är därför både motiverat och viktigt att använda ’skarpa 

case’ i undervisningen, i form av kartläggningsuppdrag från 

yrkesverksamma utifrån de situationer studenterna kommer att möta i 

sitt framtida yrkesliv. Med tjugofem års erfarenhet av utbildning inom 

den komplexa kunskapsdomän som processorienterad verksamhets-

utveckling är, har insikten om att studentens lärande behöver en 

problem-/upplevelsebaserad inlärning. Det finns sällan något rätt eller 

fel, snarare mer eller mindre effektiva arbetsformer och metoder som 

stöd i processarbetet. Ett erfarenhetsbaserat lärande utifrån analys 

och reflektion (Matsushita, 2018) är ett viktigt inspel i kurs- och 

metodutveckling samt i kommande yrkesliv. 

 

Organisationer beställer specificerade uppdrag av studenterna som 

handlar om att kartlägga, förbättra och utveckla nya arbetssätt och 

digitala lösningar. Studenterna ska sedan genomföra kartläggnings-

uppdraget på plats fysiskt och/eller digitalt på arbetsplatsen med stöd 

av metoder för processorientering i praktiken (PoP). Kunskap om 

verksamhets- och systemutveckling är alltid beroende av det 
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sammanhang och kontext som avses, dvs. lösningar på 

problem/behov/möjligheter och dess värde. Ämnet informatik bygger 

på en lång tradition av metodutveckling allt sedan ämnets första 

professor Börje Langefors utvecklade sina teorier om systematisk 

analys av objektsystem, dvs. verksamhet (Langefors, 1966). 

Processorienterad verksamhetsutveckling är inget undantag. Att 

bedriva processarbete i praktiken på ett enhetligt sätt inom och mellan 

organisatoriska gränser gör att arbetet effektiviseras i en enklare och 

verksamhetsnära kommunikation vilket ökar möjligheterna att nå 

digitaliserade lösningar. Metoder, dvs. normativ kunskap som 

rekommenderar hur processarbetet ska bedrivas betyder att 

kunskapssäkra, kvalitetssäkra och spara tid. Det motsatta scenariot är 

att t.ex. beskriva samma verksamhetsprocess ett antal gånger och på 

olika sätt med olika grad av detalj vilket innebär att arbetet kan behöva 

göras om i ett antal varv med samma personer och i olika rit-

/modelleringsverktyg (Christiansson, 2020). Välgrundade metoder 

speglar både ’rigor’ och ’relevance’ (Robey & Markus, 1998) vilket 

betyder att ta utgångspunkt i både teori- och praktik där erfarenheter 

av användning av metoder i yrkesliv ger underlag till vidareutveckling 

av teori och metoder. I kursen används och vidareutvecklas PoP 

metoder för effektiv verksamhetsutveckling (Christiansson, 2020). 

 

Syftet med det här bidraget är att tydliggöra kursdesign för ett 

studentaktivt lärande i form av ’skarpa case’ och samproduktion 

mellan forskning, utbildning och yrkesliv. 

 

Samproduktion  

Utbildning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet bedrivs 

under mottot ”kunskap är inget värd utan förmågan att kunna 

använda den”. Att samproducera metoder för processorienterad 

verksamhetsutveckling mellan forskning, utbildning och yrkesliv är ett 

exempel. 

 

Begreppen ’co-production’ och ’co-creation’ används i sammanhang 

som t.ex. när medborgare aktivt deltar som medproducenter av 

tjänster i design och genomförande/användning (Brandsen et. al, 

2018). Ett arbetssätt som används för att involvera tänkta användare i 

utveckling av tjänster. I aktuell utbildning betyder samproduktion att 
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involvera tänkta användare i utveckling av metoder för att stödja 

effektiv verksamhetsutveckling. En förutsättning för samproduktion är 

att det finns flera parter med ett gemensamt behov och intresse inom 

ett kunskapsområde, i det här fallet processorientering i praktiken. För 

att säkerställa möjligheten att hålla en direkt kontakt med 

yrkesverksamma har ett nätverk bildats som håller kontakten via en 

LinkedIn grupp. Samtliga kursdeltagare som har gått kursen och andra 

motsvarande utbildningar inom ramen för Uppdrags AB bjuds in till 

nätverket. De som går med i PoP nätverket väljer en fortsatt kontakt 

och alla i nätverket har samma bas och har tillämpat de teoretiska 

grundidéerna och principer för processorientering. Via LinkedIn 

gruppen når yrkesverksamma i form av våra tidigare studenter 

(alumner) och andra våra inbjudningar till nätverksträffar, event och 

möjligheten att tillhandahålla processkartläggningsuppdrag till 

studenter på kursen. På det sättet får kursansvariga förutsättningar för 

att också kunna erbjuda skarpa case i form av PoP uppdrag för alla 

studenter i grupp om två-tre personer. 

 

Karlstads universitet tilldelade 2016 års samverkansstipendium till vår 

verksamhet inom PoP nätverket med motiveringen: 

För att visa och sprida ett gott exempel på att bygga och använda nätverk 

kring forskning och undervisning i samproduktion med näringslivet. 

 

Samproduktion mellan forskning – utbildning – yrkesliv 

Tidigare studier säger att det finns ett gap mellan forskning som 

produceras i form av doktorsavhandlingar och andra publikationer 

som är svårt för yrkesverksamma att hitta, få access till och kunna 

tillgodogöra sig (Christiansson & Granström, 2012; Lindgren & 

Christiansson, 2015). Ett sätt att nå ut med forskningsresultat, i det här 

fallet kritiska modelleringsfaktorer (Christiansson & Christiansson, 

2006) är att förpacka forskning i ett mer tillgängligt format för 

studenter och yrkesverksamma. I mitt fall har det varit i form av att 

undervisa forskningsresultat i föreläsningar (fysiskt och i form av 

filmer online) och handledningstillfällen i kurser och i 

uppdragsutbildningar, tillhandahålla PoP metoder i form av riktlinjer, 

guider, mallar och lathund som kursmaterial att använda, värdera och 

vidareutveckla. Se figur 1 för en principskiss.  
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Figur 1. Principskiss för PoP metoder (Christiansson, 2020) 

 

Ytterligare ett sätt, som är mer vanligt, är att förpacka forskning i form 

av kurslitteratur (Christiansson, 2020). Inom PoP nätverket vill 

deltagare1 i första hand nå metoder i form av handledning/ coachning 

(62%), följt av en metodhandbok (50%) och en app (36%). Tio procent 

vill nå metoder via ett nätverk. Metoder bör alltså enligt yrkesverk-

samma kunna nås i olika kanaler och i en kombination av kanaler.  

 

Med avstamp i de situationer som yrkesverksamma upplever som 

utmaningar/möjligheter i processarbetet i deras vardag kan forskning 

fånga data och mönster utifrån teoretiska och metodmässiga 

förklaringsgrunder. Att samskapa metoder utifrån teori- och praktik 

med erfarenheter av användning av metoder i yrkesliv ger underlag till 

vidareutveckling av teori och metoder i form av normativ kunskap 

(rekommenderade tillvägagångssätt, synsätt på vad som bör 

uppmärksammas, hur samla in och hur dokumentera/ 

kommunicera/koordinera verksamhetskunskap) som vägledning för 

yrkesverksamma och studenter (potentiella medarbetare). Aktuell 

forskning och behov i näringslivet styr läraktiviteter och examination 

på kursen. I utbildningssituationer får yrkesverksam handledning/ 

coachning utifrån sin egen vardag och de utmaningar och möjligheter 

processarbetet kan ge i organisationen. För yrkesverksamma som 

medverkar i kursen ISGC06 med case sker kunskapsutveckling i form 

av diskussioner med studenter och kursledare vid beställning av 

                                                

 
1 Uttalanden från ett 40-tal deltagare i en nätverksträff 2016. 
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kartläggningsuppdrag och under kartläggningsworkshop med delade 

erfarenheter och kunskapsutveckling i tillämpning av PoP metoder. 

För yrkesverksamma blir det ett tillfälle att lära från studenterna i 

kursen och nå access till PoP metoder samtidigt som 

processkartläggningar blir utförda. För studenter är mötet med 

yrkesverksamma och situationer i organisationer en värdefull 

förberedelse samtidigt som de får en möjlighet att analysera PoP 

metodernas teoretiska principer utifrån erfarenheten av att tillämpa 

kunskapen i praktiken samt nå andras erfarenheter av användning, 

vilket är en källa till djupare insikt och förståelse. I presentationer och 

diskussioner vid en gemensam workshop med andra yrkesverksamma 

i PoP nätverket får de också erfara att de verkligen har något att bidra 

med, vilket ger en ’boost’ till studierna. Både den praktiska 

kartläggningen och kunskap om PoP metoder är två exempel på att 

studenterna både känner och kan visa kompetens och förmåga, något 

som kan vara en utmaning (Deslauriers et. al, 2019). 

Samproduktion är ett koncept för kontinuerlig kunskaps- och 

kompetensutveckling som kan liknas vid ett livslångts lärande och den 

”hermeneutiska spiralen". Inom kunskapsområdet bygger vi på utifrån 

det vi vet för tillfället förpackade i PoP metoder som vid nästa 

kurstillfälle utmanas med aktuell forskning och nya erfarenheter av att 

tillämpa principer i processorientering med andra synsätt, perspektiv, 

begrepp, modeller och arbetsformer. PoP som nätverksbaserad 

plattform tillhandahåller stöd till en relevant utbildning med hög 

kvalitet i form av access till aktuella utmaningar i praktiken att lösa 

och/eller vidareutveckla potential i de organisationer som medverkar i 

nätverket och som ger studenterna skarpa kartläggningsuppdrag. Att 

som forskare, student och kursdeltagare få tillgång till aktuella 

frågeställningar/ arbetsuppgifter i processarbetet och erfarenheter av 

metoder och verktyg som tillämpas är värdefullt (streckade pil). 

Resultat att generalisera från en rad organisationer samlas in, 

analyseras och rekommenderar nya versioner av PoP metoder med bas 

i teoretiska grunder och aktuell forskning. Forskning bedrivs för att få 

våra resultat och metoder och sätt att nyttiggöra forskningsresultat 

granskade. Yrkesverksamma hittar till nätverket genom en inbjudan, 

får direkt access till aktuell forskning och samlade rekommendationer 

i enkla välgrundade metoder som resultat att anpassa eller använda 

direkt i den egna organisationen. PoP metoder som resultat används 

för att implementera processorientering i organisationers 

verksamhets- och kvalitetsledningssystem och etablera en effektiv 
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processledning. PoP som plattform och den kursdesign som beskrivs i 

nästa avsnitt genererar underlag till forskning om hur organisationer 

bedriver effektiv processledning. Se figur 2. 

 

 

Figur 2. PoP som nätverksbaserad och digital plattform (Licensbanken, 2019) 

 

Nästa steg i utveckling av konceptet innebär att erbjuda PoP som en 

digital plattform, vilket kan betraktas som en tjänsteförmedlare 

eftersom webbplatsen ger tillgång till den senaste versionen av 

metoder, aktuell metodöversikt och kringtjänster för en effektiv 

verksamhetsutveckling. Tanken är att intresserade yrkesverksamma 

ska kunna nå information om möjligheten till studentkontakter vid 

aktuella kurstillfällen, vilka kan planeras in och avlasta/kvalitetssäkra 

det egna processarbetet. Även tjänster för att värdera grad av 

processorientering, fatta beslut om val av rit-/modelleringsverktyg för 

processkartläggning och sätt att situationsanpassa PoP metoder i 

organisationer kan ge stöd och också ge inspel till både forskning och 

utbildning.  

 

I nästa avsnitt presenteras kursdesign utifrån fem års erfarenheter av 

samproduktion. 

 

Kursdesign - lärandet i samproduktion 

Kursen ISGC06 går i en flexibel form eftersom den ingår i program på 

både campus och distans med ca 25 studenter vid de senaste årens 
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kurstillfällen. Det innebär att kursen går att läsa helt på distans eller i 

en kombination. För campusstudenter är det en styrka eftersom de 

läser andra kurser parallellt och distansstudenter uppskattar att bli 

inbjudna till de kursmoment som erbjuds på campus, vilka en del tar 

del av. Samtliga kursmoment är desamma på campus och distans, 

förutom möjligheten att ta del av diskussioner med yrkesverksamma 

under en workshop vilket är en utmaning eftersom den inte är ett 

obligatoriskt kursmoment (ännu) och inte går att kräva då flexibilitet 

även i tid är viktigt för de som studerar på distans, av just den orsaken 

– att inte behöva anpassa sina studier till tid och plats. 

Campusundervisning sker i form av fysiska föreläsningar, hand-

ledningstillfällen, praktiska övningstillfällen, en workshop och ett 

slutseminarium. Distansundervisning sker i form av filmade 

föreläsningar och läsanvisningar, handledningstillfällen via Skype/ 

Zoom, praktiska övningstillfällen, en workshop på campus och ett 

slutseminarium. Utgångspunkt för kursdesignen är att den ska 

tillgodose ett studentcentrerat upplägg (Whetten, 2007) i koppling 

mellan faser och länkar mellan olika kursmoment som styr och 

möjliggör den progression som behövs i respektive kursmoment.  

 

Kursen är indelad i två faser, en för att förbereda och en för att tillämpa. 

Se figur 3 för den förberedande fasen i kursen från vecka 4 till vecka 8. 

 

 

Figur 3. Från kunskapsbehov till teoretisk referensram (RR) och processgraf 

(PG) 
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I figur 3 illustreras den första fasen i kursprocessen från kursstart med 

ett kunskapsbehov (trigger i grön symbol) till en teoretisk referensram 

(RR) i form av en inlämningsuppgift som examineras vecka 8 och en 

praktisk processmodellering som resulterar i en kvalitetssäkrad 

processkarta. Dokument/information (svarta symboler) som är 

styrande placeras i överkant med en heldragen pil som pekar på 

delprocessen och den som är stödjande placeras i underkant med en 

streckad pil som pekar på delprocessen. Kunskap och förmågor som 

studenterna har som lärandemål att tillgodose och som ger 

förutsättningar för samproduktion i en gemensam kunskapsutveckling 

med organisationer illustreras med symboler i orange. 

 

Vid kursstart får studenterna en presentation och motiv till kursidén, 

dvs. att behandla aktuella frågeställningar i organisationer utifrån 

forskningsresultat och samproduktion av metoder med yrkes-

verksamma i det privata och offentliga näringslivet. Kursupplägget 

presenteras i en processkarta (se figur 3 och 4) för att poängtera 

progression av kompetens och förmåga som kursen förutsätter och 

också ge ett exempel på en processkarta och dess funktion, vilket 

studenterna själva sedan ska utforma. En studieplan, anvisningar till 

uppgifter, FAQ,  läsanvisningar och quiz till kurslitteraturen ger stöd.    

 

Kursmomenten består inledningsvis av samtliga föreläsningar de 

första veckorna för att stödja inläsning av all kurslitteratur med stöd av 

läsanvisningar i en studieplan vecka för vecka. Inledande teori och 

grundprinciper inom processorientering utifrån kurslitteratur och 

tidigare förvärvad kunskap och förmågor i forskning och tidigare 

kursresultat är underlag till undervisning i processorientering i teori 

och praktik och PoP metoder som sedan ska kunna tillämpas. Först vid 

två olika modelleringstillfällen som övning i stor grupp med 

djupinlärning under reflektion av det egna och andras bidrag för att 

sedan tillämpa denna förmågan. Begreppsmodellering ger 

förutsättningar till ett teoretiskt examinationsmoment som avser att 

skriva en referensram (RR) som förklarar lärandemålen i form av en 

visuell begreppsgraf med tillhörande text och referenser till all 

kurslitteratur. Processmodellering ger förutsättningar för studenten 

att kunna hålla i en kartläggningsworkshop i ett skarpt kartläggnings-

uppdrag och att generera en kvalitetssäkrad processgraf som blir 

användbar och som kan förvaltas i en organisation. Studentens 

förmåga behöver tränas vid ett separat tillfälle då de sedan tidigare i 
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utbildningen enbart utfört fiktiva processkartläggningar. Att kunna 

facilitera en kartläggningsworkshop på plats hos yrkesverksamma 

kräver både en viss grad av social kompetens (där vi kommer att göra 

en reflektionsuppgift utifrån en film med ”finn fem fel” som 

yrkesverksamma reagerat på) och förmåga att leda sig själva och andra 

framåt i att fånga verksamhetskunskap från deltagare.  

 

Handledningstillfällen finns under hela kursen men är koncentrerade 

till den andra fasen för att coacha studenterna i PoP uppdraget de 

genomför på plats i olika organisationer. Se figur 4.  

 

Figur 4. Från PoP uppdrag till förvärvad kunskap och förmåga 

 

I figur 4 framgår det att organisationer tillsammans med 

lärare/forskare och studenterna är medproducenter i en kontinuerlig 

kunskaps- och metodutveckling som skapar ett högt engagemang 

bland studenterna. I kursvärderingar visas uppskattning för 

”engagerad” lärare vilket kan härledas till den positiva 

kunskapsutvecklingsloop som kursdesignen möjliggör. Det underlättar 

när egen forskning tillämpas och när kursansvarig kan förklara varför 

varje kursmoment är viktigt utifrån aktuell forskning och relevans i 

yrkeslivet (Kember et. al, 2008). I kursintroduktion har detta tagits i 
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uttryck i form av att beskriva ”kursprocessen” ovan för att länka 

kursmoment och dess syfte i förhållande till lärandemålen och vår 

gemensamma kunskapsutveckling tillsammans med yrkesverksamma 

i en rad organisationer inom ramen för kursen. Det är en 

framgångsfaktor att kombinera praktiknära forskning och 

undervisning för att kunna förmedla och utforma undervisning och 

examination i linje med vilken kunskap och förmågor som efterfrågas i 

näringslivet och offentlig sektor. Det underlättar om lärandet upplevs 

positivt och att studenterna får uppleva att de kan bidra med kunskap, 

förmågor och användbara resultat i organisationer och deras 

processarbete. Den direkta länken mellan det kursen behandlar i teori 

och det som studenterna upplever i praktiken resulterar i att 

kompetens och förmåga som studenterna förvärvar upplevs användbar 

(Deslauriers et. al, 2019). Det är något som man i andra fall upptäcker 

långt senare i yrkeslivet – i kursen vet man det redan under studierna 

vilket också ger en ökad möjlighet att planera karriärval i det fall kursen 

faller studenten i smaken. Det är enklare att skriva ett CV som bygger 

på erfarenheter av praktisk tillämpning i en organisation som referens 

med stöd av metoder och rit-/modelleringsverktyg som är bekanta 

och/eller används hos potentiell arbetsgivare. Studentens 

kunskapsbehov skulle kunna definieras utifrån förvärvad kunskap och 

förmåga för att bli ”verksamhetsredo” och anställningsbar. 

Studenterna får genom PoP uppdraget i kursen och tillgång till rit-

/modelleringsverktyg insikt i vilken kunskap, vilka förmågor och vilka 

sociala egenskaper som är eftertraktade. Yrkesverksamma är 

mottagare av processkartan som levereras utifrån en beställning – 

vilket ger ett professionellt intryck. Det händer att studenterna får sitt 

första jobb med arbetsuppgifter i form av processkartläggning 

och/eller kompetens i processorientering. Några studenter hör alltid av 

sig med en uppdatering kring tiden efter examen, se exempel nedan: 

Först och främst vill jag tacka Dig för några av de mest lärorika och 

relevanta kurserna jag läste under hela utbildningens gång. Det är väldigt 

mycket av mitt dagliga arbete som vi berörde under dina kurser. Främst att 

modellera och jobba med olika typer av flödesscheman och diagram vid 

verksamhetsutveckling! Men även saker som kravinsamling, process-

beskrivningar etc. Jag bor numera i Göteborg och jobbar på ett väldigt 

spännande företag… huvudsakligen sysslar vi med RPA (Robotic Process 

Automation) där vi automatiserar verksamhetsprocesser som tidigare 

genomförts manuellt för att hjälpa våra kunder att uppnå högre grad av 

effektivitet, kostnadsbesparingar och reducerad andel monotona arbets-

uppgifter. 
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För att summera så är den konstruktiva länkningen baserad utifrån en 

praktiknära relevans som motiverar (Kember et. al, 2008) och det 

faktum att samtliga studenter har läst en kurs inom kunskapsområdet 

i årskurs 1 (ISGA02, Verksamhet och IT) som förkunskap, vilket 

innebär att samtliga redan har förmågan att kartlägga 

verksamhetsprocesser. Studenterna i årskurs 3 saknar dock kompetens 

i grundidéer och principer i processorientering och hur dessa kan och 

ska tillämpas för att nå användbara processbeskrivningar. Studenterna 

vet skillnad på modeller, metoder och verktyg för verksamhet- och 

systemutveckling men har inte tidigare erfarenheter av att tillämpa 

metoder för processorienterad verksamhetsutveckling som syftar till 

både resultatet (processkartan) och resan dit (insikt och samsyn) 

utifrån olika motiv, dvs. olika strategier för organisationers 

processledning. Vidare genomförs en praktiknära undervisning och 

lärande för att tillgodose lärandemål som är förankrade i forskning och 

kända utmaningar i praktiskt processarbete.  

 

Strategier för undervisning och lärande, i syfte att få studenterna att 

öka sin kunskap och förmåga, och på vilket sätt studenterna kan visa 

kunskap och förmågor och lära mer i examination presenteras nedan.  

 

Strategier för studentaktiv djupinlärning 

De strategier som tillämpas för studenternas djupinlärning (Mizokami, 

2018) är att ta utgångspunkt i processorienteringens grundläggande 

principer (lärandemål 2, 4, 8 och 9 i tabell 1) och tillämpa metoder vid 

en kartläggning av verksamhet i en organisation (lärandemål 1, 3, 5, 6 

och 7 i tabell 1), genomföra en metodanalys (för att värdera praktiska 

erfarenheter mot teoretiska grundprinciper och normativa metoder) 

samt ge rekommendationer till metodutveckling. Kursen erbjuder både 

ett flexibelt lärande i tid och form (blended learning), ett varierat 

kursupplägg (litteraturstudier, föreläsningar, reflektionsövningar, 

begreppsmodellering av teori/fiktiva case, handledning med coaching 

utifrån skarpa case, metodanalys, presentation, reviews och 

respondering vid slutseminarium osv.) med inslag av flippad 

undervisning (t.ex. beställning av PoP uppdrag, modellering inför 

handledningstillfällen osv.) och problem-/upplevelse-/erfarenhets-

baserad inlärning i form av skarpa case.  
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Kursdesignens konstruktiva länkning (Biggs & Tang, 2011) tar 

utgångspunkt i lärandemål som styr lärandeaktiviteter mot ett 

studentaktivt lärande (Mizokami, 2018) och meningsfull examination 

(Johansson, 2014). Lärandemålet olika motiv till att bedriva 

processorienterad verksamhetsutveckling (1) behandlas i föreläsning 

på campus/film via Canvas med korta teoretiska inspel varvade med 

övningar. Samtliga lärandemål på kursen behandlas i någon del av de 

fem föreläsningar som ges och den meningsfulla examination bedrivs i 

form av inlämningsuppgiften referensram som speglar förklaringsgrad 

av teori och en PoP rapport där kritiska modelleringsfaktorer och 

förmåga att tillämpa PoP metoder för att beställa, förklara/förstå, 

motiv och användning av processkarta. För att tillgodose lärandemål 1 

så genomförs en beställning av kartläggningsuppdraget tillsammans 

med organisationen i PoP uppdraget som ger studenten insikt i 

behov/situationer där processkartläggning är relevant. 

 

Samma upplägg sker för lärandemålet innebörd av processorientering 

(2), olika strategier för att bedriva processorienterad verksamhets-

utveckling (8), positiva och negativa effekter av processorienterad 

verksamhetsutveckling (9) där förklaringsgrad av teori speglas i 

referensramen och tillämpas i reflektioner utifrån PoP uppdraget.  

 

När det gäller lärandemålet centrala processbegrepp (3) så tränas 

detta i förmågan att kartlägga en verksamhetsprocess. När det gäller 

lärandemålet innebörd av inter-organisatoriskt fokus (4) så övar 

studenterna på detta när det gäller att fastställa omfång i 

kartläggningsuppdraget utifrån var processen startar och slutar med 

stöd av PoP metoder. Lärandemålet att bedriva begreppsmodellering 

(5) stöds i form av ett modelleringstillfälle 1 som är ett gemensamt 

tillfälle för alla på kursen i två/tre grupper som delar sina resultat i 

form av begreppsgrafer utifrån de budskap i kurslitteratur som fångats 

och förklarats avseende lärandemålen. En begreppsgraf är en visuell 

förklaring av centrala begrepp och dess relationer för att förklara 

innebörd av lärandemålen utifrån kurslitteratur. Detta är en 

lärandeaktivitet som ger inspel till den egna referensramen som i sin 

tur är en fördjupning i begreppsmodellering och förmåga att generera 

en hög förklarandegrad där begreppsgraf och text speglar varandra. I 

PoP rapporten sker också en vidare begreppsmodellering utifrån 

inlämningsuppgiften 1, där betydelsen i PoP uppdragets kontext 

modelleras. Lärandemålet olika metoder och arbetsformer för 
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processmodellering (6) och att bedriva processmodellering (7) stöds 

av ett modelleringstillfälle 2 som är en gemensam processmodellering 

med fiktiva/skarpa case från KAU med personal som deltar i en 

kartläggningsworkshop för att studenterna ska få träna att leda och 

driva en modellering framåt. Kursen tillhandahåller en rad olika rit-

/modelleringsverktyg som används i organisationer att ladda ner. I 

mötet med yrkesverksamma på deras hemmaplan i PoP uppdraget ska 

studenterna leda och facilitera en kartläggningsworkshop utifrån en 

beställning. Under hela uppdraget ges många handledningstillfällen 

och coachning i hur agera/vilka PoP metoder som ger stöd och hur. I 

slutet av kursen bedrivs en workshop i PoP nätverket som ger ett 

tillfälle för diskussion och reflektion med ett 20-tal yrkesverksamma 

utifrån kunskap om PoP metoder och praktiska erfarenheter i en rad 

organisationer. I PoP rapporten visar studenterna förmågan att 

tillämpa PoP metoder för att kartlägga, strukturera, kvalitetssäkra, leda 

kartläggningsworkshop, förbättra osv.  

 

En meningsfull examination sker i form av två skriftliga 

inlämningsuppgifter som hänger ihop. Den teoretiska referensramen 

som förklarar innebörd av lärandemålen i en visuell begreppsgraf för 

djupinlärning (Matsushita, 2018) med tillhörande text och referenser 

till all kurslitteratur. Den andra inlämningsuppgiften är en PoP 

rapport som ger en avrapportering av det PoP uppdrag som bedrivits 

och som visar förmågan att tillämpa den teoretiska referensramen 

genom användning av PoP metoder. I PoP rapporten ingår en 

metodanalys som ställer erfarenheter från tillämpning i en 

organisation mot principer i processorientering som studenten 

förklarat i den teoretiska referensramen, vilket genererar välgrundade 

förslag till metodutveckling. Begreppsgrafen vidareutvecklas från den 

första inlämningsuppgiften genom att lägga till och fördjupade 

förklaringar utifrån fokus i PoP uppdraget. Alla studenter redovisar en 

processkarta som också lämnats över till beställaren. Dessa kan variera 

i omfattning, men faller alla inom ramen för kursen, dvs. max tre 

timmar vid tre tillfällen på plats hos organisationen. Däremot ingår 

inte processkartan i betyget, det är istället förmågan att analysera 

metodtillämpningen som är betygsgrundande, även om process-

kartläggningen inte gått som planerat och som metoderna föreskriver. 

Det är reflektionerna och de välgrundade lärdomarna som är det 

centrala att förmedla vid ett aktivt deltagande vid det slutseminarium 

71



 

som är den summativa examinationen av samtliga lärandemål genom 

en självvärdering och reflektion. Dels sker presentation av egna 

lärdomar, dels genomförs en review av andra kursdeltagares PoP 

rapporter som genererar djupare förklaringar och nya insikter utifrån 

flera olika kontexter. Starleaf används som tjänst för slutseminarium i 

telebildstudio så att samtliga studenter på campus och distans kan 

genomföra slutseminarium tillsammans och på samma dag genom att 

boka in förmiddag eller eftermiddag.  

 

Kursdesignen ger god möjlighet till progression i att förvärva 

kunskaper och förmågor i relation till lärandemålen och att bygga den 

på tidigare kompetens för att fördjupa inlärning. Studenterna har 

under åren visat god genomströmning, med ett genomsnitt på 90% vid 

slutseminariet och inom kursens ram har alla klarat kursen med 

undantag för något år då två studenter valde att vänta till nästa 

kurstillfälle.   

 

Kursupplägget kräver en hög grad av tydlighet i vad som behöver finnas 

på plats vad gäller kompetens och förmågor vid specificerade tillfällen 

under kursen. Det finns en röd tråd i lärandet som styrs av syftet med 

varje kursmoment i förhållande till lärandemål och dess läraktiviteter.  

Studentens väg till lärande sker i varierad form och flexibelt. Ett skarpt 

kartläggningsuppdrag kan genomföras först när den teoretiska 

referensramen finns på plats, vilken ska tillämpas i PoP uppdraget och 

utgöra grund för att kunna analysera/värdera PoP metoder. Här spelar 

också studenternas egna upplevelser- och erfarenheter en kunskaps-

utvecklande roll. Strategier för återkoppling bygger på en kombination 

av feedback och feedforward i samtliga examinationsmoment (Evans, 

2013; Hattie & Temperley, 2007), från lärare/handledare, andra kurs-

deltagare och yrkesverksamma. Återkoppling ges i undervisnings-

situationer med hög grad av dialog och interaktion (föreläsningar, 

gästföreläsningar, modellerings-övningar osv.) vid handledning, vid 

skriftlig återkoppling på inlämningsuppgifter och muntligt vid 

slutseminariet.  

 

Slutsatser avseende rekommendationer baserad på den utveckling 

kursen haft under tio år där de senaste fem åren har kunnat erbjuda 

skarpa case presenteras i nästa avsnitt tillsammans med planer för 

fortsatt kursutveckling. 
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Rekommendationer och fortsatt kursutveckling 

Kursdesignen ska stödja studenternas lärande med relevanta och 

utmanande lärandemål och lärandeobjekt. Dessa har inte uppdaterats 

sedan kursstarten 1999 och kan ses som ämnesspecifika byggstenar för 

att guida studenterna i deras kunskapsutveckling. Innebörden i 

lärandeobjekt styrs däremot av den kunskapsnivå som finns inför 

respektive kurstillfälle, vi lär oss mer och mer om fenomenen i 

lärandemålen och har en ständigt aktuell kurs utifrån aktuell 

forskning, förvärvad kunskap och förmåga. Utifrån det hermeneutiska 

synsättet tolkar vi, utifrån vår förförståelse och möten med nya 

erfarenheter och idéer, vilket leder till ny förståelse osv. Kunskap 

förändras och utvecklas ständigt, blir djupare och når nya nivåer 

utifrån vår förmåga att växla fokus mellan den inre reflektionen och det 

yttre prövande. I undervisningen blir det därför viktigt att studenterna 

får möta många olika behov/problemsituationer i olika kontext och 

case vilket kan analyseras utifrån de grundprinciper som den teoretiska 

referensramen lyfter fram som centrala. Det är en kurs som anpassar 

lärandeaktiviteter och innehåll utifrån den kompetens som behövs och 

förmåga att utöva arbetsuppgifter i framtida yrkesliv.  

 

Erfarenheter av samproduktion mellan utbildning, forskning och 

yrkesliv är att: 

 

 skarpa case ger djupinlärning av teoretiska resonemang med en 

enklare inlärning genom att pröva förhållningssätt, synsätt och 

metodrekommendationer i kontext i kommande yrkesliv.   

 studenten kan lära sig på djupet i ett case och av andras 

tillämpningar i liknande och helt andra kontexter. 

 kunskapsutveckling sker i samverkan och interaktion med andra 

kursdeltagare och yrkesverksamma vilket tillför en extra dimension 

genom ett upplevelsebaserat lärande som är svårt att förmedla.  

 det kräver förutsättningar i en teoretisk referensram att kunna 

tillämpa och praktiske modelleringsövningar. 

 kursen kan bygga vidare på den kunskapsnivån som nåtts under det 

senaste kurstillfället. 

 kursen kräver framförhållning, dvs. kursen ”pågår” hela tiden i 

byggandet av nätverk för en plattform med kontakter och skarpa 

case. 
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 kursen ställer krav på aktuell forskning som komplement i form av 

vetenskapliga publikationer till kurslitteratur för att kunna 

vidareutveckla PoP metoder. 

 alla kursdeltagare kan arbeta i skarpa case då digitala arbetssätt är 

vedertaget utan krav på fysisk plats för genomförande.  

 genom samproduktion kan studenterna nå insikt i att de kan bidra 

med kunskap och förmågor i organisationer, vilket skapar ett stort 

engagemang för lärandet.  

 

Planer på vidareutveckling av kursen inför våren 2020 är att: 

 

• ge färre/inga föreläsningar på campus till förmån för enbart filmade 

föreläsningar och fler modelleringstillfällen. 

• erbjuda ett handledningstillfälle inledningsvis i form av ett 

gemensamt tillfälle för två större grupper istället för flera mindre. 

• kräva individuell examination i den teoretiska referensramen 

(tidigare har ett online test i Canvas varit utslagsgivande för betyget 

G eller VG då två personer examinerat i grupp). 
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”Jag tyckte i alla fall att eleverna var duktiga”: 

Lärarstudenters reflektioner av sin undervisning i ämnet 

svenska F-3 
 

Annelie K. Johansson 

 

 

Sammanfattning  

Den här artikeln handlar om en studie med syftet att undersöka hur 

vetenskapliga teorier synliggörs i lärarstudenters reflektioner över sin 

undervisning i ämnet svenska på lågstadiet (Johansson 2019). Materialet 

är insamlat i samband med tre lärarstudenters verksamhetsförlagda 

utbildning (vfu) och består av pedagogiska planeringar, intervjuer och 

observationer av undervisning. Resultatet visar att studenternas 

reflektioner håller en låg nivå när det gäller skoldidaktisk reflektion och att 

grunda sina resonemang i teorier om lärande och i professionella 

ämneskunskaper i svenska, även om deras undervisning håller god kvalitet.  

Sammantaget är slutsatsen att olika metoder eller förklaringsmodeller som 

används inom forskning skulle kunna synliggöras i större utsträckning 

inom ramen för svenskkurser i lärarutbildningen. De kan dessutom 

användas som redskap för dokumentation av elevers kunskaper samt 

studenters egna skoldidaktiska reflektioner. Dessutom kan vetenskapliga 

modeller användas för det systematiska arbetet med att dokumentera 

elevers lärande som en förutsättning och utgångspunkt för planering av 

kommande undervisning, det vill säga formativ undervisning. Det skulle 

kunna vara ett sätt att överbrygga teori-praktikproblemet i lärar-

utbildningen såväl som att höja nivån av hur studenter relaterar till 

vetenskapliga modeller som stöd för skoldidaktisk reflektion.  
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Introduktion 

Den här artikeln handlar om teori-praktikproblemet – alltså det 

spänningsfält som finns mellan vetenskapliga teorier och praktiskt 

handlande – inom svenskämnets didaktik. Den studie artikeln redogör för 

är kvalitativ och syftet är att undersöka hur teorier om lärande, modeller 

för undervisning och ämneskunskap synliggörs i erfarna lärarstudenters 

reflektion över sin undervisning i ämnet svenska på lågstadiet (Johansson 

2019). Det empiriska materialet är insamlat i samband med tre 

lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning och består av pedagogiska 

planeringar, intervjuer, och observationer av undervisning. Studien 

avslutades under våren 2019 och presenterades i form av en magister-

uppsats i Svenska språket med didaktisk inriktning på Linnéuniversitetet1. 

Fokus i studien är i vilken utsträckning lärarstudenter i sina reflektioner av 

sin undervisning på vfu:n lyfte de teorier om lärande, modeller för 

undervisning och specifika ämneskunskaper i svenska de studerat under 

utbildningen, och på vilka grunder de gjorde sina didaktiska val. 

Teoripraktikproblemet 

I stora drag handlar teori-praktikproblemet om det svåra i rörelsen från 

praxisnära teorier till vetenskapliga teorier och den lika svåra motsatta 

rörelsen från vetenskapliga teorier till lärares vardagshandlingar och 

reflektion över undervisning (Jank & Meyer 2011:21; Uljens 2011: 188 ff). 

Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen blir detta 

spänningsfält tydligt (jfr Jank & Meyer 2011:17 ff). Då ska de ämnes-

kunskaper studenten tillägnat sig och de didaktiska teorier om lärande och 

undervisning som studenten läst om och i varierande grad konkret provat 

under sin utbildning omsättas till praktiska handlingar inte bara i 

undervisningsupplägg, utan dessutom i mötet med elever. Exempelvis ska 

å ena sidan teoretiska kunskaper om hur lärande går till sättas samman 

med de ämneskunskaper som är nödvändiga för att realisera läroplanens 

innehåll till konkret undervisning och å andra sidan ska det som händer i 

undervisningen kunna förklaras med stöd i vetenskapliga teorier (Uljens 

2011:174 ff). Det är också ett av de krav som ställs i Högskoleförordningen 

på studenter för att få grundlärarexamen. Där anges att studenter ska ”visa 

sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen” samt ”visa sådana 

kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för 

undervisning och lärande” (Svensk författningssamling 1993:100). 

                                                   
1 Studien är delfinansierad och handledd till viss del av medel från CSL. 
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Det didaktiska tänkandet 

Ett centralt begrepp i studien är det didaktiska tänkandet. Uttrycket 

används av Uljens i en modell (se bild 1 nedan) för att beskriva olika nivåer 

av medvetenhet i lärares reflektion över undervisningen. Den kan, grovt 

förenklat, beskrivas som en teoribildning på tre nivåer som också synliggör 

anknytningen mellan teori och praktik vid reflektion (Jank & Meyer 

2011:21; Uljens 2011:190 ff). Varje cirkel i modellen symboliserar olika 

nivåer av teoribildning.  
 

 

Bild 1: Modell för det didaktiska tänkandets olika nivåer (jfr Uljens 2011:190) 

 

Teoribildning på den första nivån bygger på lärarens yrkespraktik och 

egna erfarenheter. Även om läraren har ett otydligt syfte med under-

visningen eller inte kan motivera val av metoder eller ämnesstoff i den 

pedagogiska planeringen utifrån teoretiska grunder, kan ändå planeringen 

omsättas till undervisning. Det blir en vardaglig yrkeskunskap, och något 

förenklat kan man påstå att undervisning kan planeras och bedrivas utan 
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att vara grundad i insikter om läroplaner eller teoretiska kunskaper om 

pedagogik och professionella ämneskunskaper (Jank & Meyer 2011:21). 

Konkreta exempel på det är när lärare inspireras av undervisningstips från 

metodböcker, från sociala medier, eller från sina egna tidigare 

erfarenheter, kanske till och med från den undervisning läraren varit med 

om som barn. Grunderna för den efterföljande didaktiska reflektionen blir 

då en situationsrelaterad reflektion vilket kommer till uttryck genom att 

fokus för reflektionen rör själva upplevelsen av undervisningen. Det kan 

också leda till att läraren egentligen inte vet hur progression inom 

kunskapsområdet ser ut eller hur elevernas kunskaper synliggörs (Jank & 

Meyer 2011).  

 

Andra gradens teoribildning är en mer reflekterande yrkespraxis. 

Genom att läraren reflekterar över undervisningen i jämförelse med andra 

kollegors föreställningar genom kollegiala samtal eller andra former av 

samverkan tar läraren del av andras erfarenheter och kunskap. Det kan 

exempelvis gälla en viss undervisningsmetod, ett urval av ämnesstoff eller 

former för bedömning (Jank & Meyer 2011:22). På så vis synliggörs 

undervisningen med stöd av erfarenhet, teoretiska kunskaper om 

pedagogik och i ämnet. Det som händer i undervisningen förklaras och 

medvetandegöras, helt enkelt, och dessutom kan ökad medvetenhet i 

reflektionerna även leda till att lärares tidigare föreställningar förändras. 

Genom ett problematiserande förhållningssätt ges lärare förutsättningar 

att utveckla förståelsen för yrkespraktiken och för att hitta förklaringar på 

områden man vill utveckla i den egna undervisningen (Uljens 2011:190 ff). 

På så vis påverkas lärarens medvetenhet om den egna undervisningen på 

ett individuellt plan men fördjupad reflektion ger även förutsättningar för 

strukturerade gemensamma reflektioner på ett kollektivt plan (Kroksmark 

2011:86; Uljens 2011:193f). 

 

 

Teoribildning på den tredje nivån omfattar även vetenskapliga 

modeller. En skillnad gällande reflektion på nivå två och tre är att vid 

reflektion på nivå två problematiseras de egna erfarenheterna; på nivå tre 

problematiseras de vetenskapliga modellerna. Å ena sidan kan det gälla 

den egna professionsutvecklingen och utvecklandet av den egna kunskapen 

och å andra sidan kan det gälla vetenskapsteori. (Uljens 2011:190 ff). Enligt 

Uljens är det då kritiska frågor exempelvis om vad som kännetecknar en 

didaktisk teori, vad som krävs för att något ska erkännas som vetenskapligt 

och vad skillnaderna är mellan teori och ideologi som sätts i centrum. Det 

kan också vara metodiska frågor om hur didaktisk forskning ska bedrivas 
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(Uljens 2011:193). Även om fördjupad reflektion ger förutsättningar för 

strukturerade gemensamma reflektioner på ett kollektivt plan involveras 

även lärarens medvetenhet om den egna undervisningen på ett individuellt 

plan. Det blir då möjligt att systematiskt synliggöra hur sambanden mellan 

pedagogiska teorier om lärande och ämneskunskaper förhåller sig till den 

praktiska undervisningen (Kroksmark 2011:86; Uljens 2011:193f). 

 

Problembaserad skolutveckling 

Problembaserad skolutveckling (PBS) är ett strukturerat sätt att undersöka 

verksamheters behov av lärande på kollektiv nivå genom att utifrån 

vardagsverksamhet ställa frågor med avsikt att utveckla den didaktiska 

kunskapen (Scherp 2008). Lärandet, eller den skoldidaktiska reflektionen, 

sker i cykler som kan jämföras med Uljens modell för skoldidaktisk 

reflektion (se Bild 3 nedan), och modellen för det didaktiska tänkandets 

olika nivåer (se Bild 1 ovan). Starkt förenklat handlar PBS om att utifrån 

egna erfarenheter ställa frågor, vilka genom reflektion och kunskaps-

inhämtning leder till utvecklad kunskapsbildning för individ såväl som för 

kollektiv (Scherp 2008). Eftersom den här studien fokuserar på lärar-

studenternas reflektioner med utgångspunkt i frågan om vad de ser som 

utmaningar i undervisningen är det förstås reflektion på individnivå som 

haft relevans för undersökningen. 

 

Ämnesdidaktik 

Den didaktiska triangeln är en väl etablerad modell för att beskriva vad 

ämnesdidaktik är (se bild 2 nedan). Enligt det här sättet att resonera är 

kunskaper i didaktik och kunskaper i ämnet det som lärares planering av 

undervisning ska bygga på. Ämnet har alltså en framträdande plats, men i 

interaktion med elev och med läraren (Brante 2016:53; Hopmann 2011:198 

ff; Gericke m.fl. 2018; Klafki 1995:17; Uljens 2011). Kortfattat kan modellen 

för den didaktiska triangeln beskrivas som att den synliggör hur 

dynamiken mellan läraren – ämne, lärare – eleven och elev – ämne utgör 

själva kärnan av det som lärare har att ta hänsyn till (Hopmann 2011:199; 

Klafki 1995:14). 
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Bild 2: Den didaktiska triangeln (Hopmann 2011:201) 

 

Det första området i den didaktiska triangeln handlar om retorik och om 

hur läraren framställer undervisningsinnehållet. Det andra området, som 

benämns med begreppet kateketik, handlar om interaktion mellan lärare 

och elev i undervisningen. Det tredje området i den didaktiska triangeln är 

metodik. I det sammanhang Hopmann framställer begreppet ska det inte 

förväxlas med den betydelse ordet ofta får i form av en fast 

undervisningsrepertoar för lärare (2011). I stället kan begreppet metodik 

ses som förhållandet mellan vad som ska läras ut och vad som, utifrån 

elevens erfarenhetsvärld, är möjligt att lära ut (jfr Säljö 2000). De tre 

klassiska didaktiska områdena är, enligt Hopmann (2011), centrala även 

för dagens syn på didaktik. Valet av den definition av begreppet 

ämnesdidaktik som används i studien är grundad i den didaktiska 

triangeln. De tre centrala komponenter som  har utkristalliserats beskrivs 

nedan. 

Den första komponenten handlar om teorier om lärande. I studien är 

det den sociokulturella teorin om hur lärande går till som används med 

anledning av att det är en vanlig teori om hur lärande går till som 

lärarstudenter möter. En av grundtankarna är att lärande sker genom att 

människor lär sig genom att använda fysiska och kognitiva resurser för att 

hantera omvärlden. Det är anledningen till att analysen av studiens 
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empiriska material fokuserar på deltagarnas bruk av kommunikation och 

samlärande, intellektuella och språkliga redskap samt bruk av fysiska 

redskap och verktyg som sociokulturella resurser för elevers lärande (jfr. 

Säljö 2000). 

Den andra komponenten är metoder för lärande, det vill säga den 

praktiska undervisningen. En förutsättning för att lärare ska kunna välja 

och variera undervisningsmetoder är att de, har tillgång till en repertoar av 

olika metoder för undervisning (Kroksmark 2011:88). Metoder för lärande 

handlar även om formen för lärarens framställning, alltså retoriska 

aspekter av hur läraren ger instruktioner till det som ska ske och förklarar 

begrepp eller händelseförlopp. Dessutom ska undervisningsstoffet 

hanteras i interaktion mellan lärare och elever (jfr Hopmann 2011:204; 

Klafki 1995:21; Gericke m.fl. 2018:10). Exempel på hur interaktion kan ske 

är modeller för samtal om text med syfte att fördjupa elevers förståelse av 

både textens innehåll och textens form eller modeller för hur skrivuppgifter 

presenteras och genomförs i undervisningen.  

Den tredje komponenten är lärarens ämneskunskap (jfr. Brante 2016; 

Uljens 2011). Eftersom studien handlar om svenskundervisning är det 

lärares ämneskunskaper i svenskämnet som står i fokus. Mycket av lärares 

egna ämneskunskaper härstammar från deras egen skolgång, men Alatalo 

(2011) pekar också på att det är skillnad på den ämneskunskap som elever 

lär genom sin skolgång och den professionella ämneskunskap som lärare 

behöver ha om läs- och skrivlärande. 

Lärarens professionella kunskaper i ämnet påverkar möjligheterna att 

realisera innehållet i kursplanen, exempelvis genom att kunna göra 

adekvata urval av undervisningsstoff både med utgångspunkt i ämnesteori 

och i kursplaner (Gericke m.fl. 2018; Shulman 1986). Undervisningens 

innehåll och omfång är föreskrivet i Lgr 11 ( Skolverket 2011) och samtidigt 

påverkar lärarens kunskaper i ämnet lärarens syn på ämnet, förståelse för 

syftet med undervisningens innehåll och för hur stoffet kan sättas in i 

meningsfulla sammanhang för elever (jfr Klafki 1995:22ff). Det leder till att 

lärare som är väl förankrade i ämnesteori gör didaktiska val snarare i ett 

bildningsperspektiv än i ett skolperspektiv (Gericke m.fl. 2018; Klafki 1995; 

Shulman 1987). Det handlar dock inte endast om val som görs i den 

aktuella undervisningen, utan även om att goda ämneskunskaper kan 

öppna för möjligheten för lärare att reflektera över vad som leder till 

bildning i ett vidare perspektiv och vad som är värdefull kunskap i ett 

långsiktigt perspektiv (Brante 2016; Gericke m.fl. 2018). 

83



 

Tidigare forskning 

Vid en översiktlig genomgång av forskning av intresse för studiens sfär 

pekar de samlade resultaten i samma riktning som resultaten i aktuell 

studie (Johansson 2019). En stor forskningsöversikt om 

undervisningsstrategier och vad som påverkar elevers lärande har gjorts av 

Hattie (2014). Metastudien visar att effekten av lärarutbildning i 

förhållande till elevers resultat inte är särskilt stor, men när faktorn av flera 

års undervisningserfarenhet läggs till lärarutbildning  ökade effekten på 

elevernas lärande (Hattie 2014:157). Det är ett viktigt resultat för aktuell 

studie eftersom det leder in på frågan om en evidensbaserad 

lärarutbildning och vilka undervisningsinsatser som ger god effekt på 

lärarstudenters lärande. Darling Hammond beskriver i en artikel (2006) 

viktiga delar i 2000-talets lärarutbildning. En av de punkter som lyfts fram 

är betydelsen av stark koppling mellan teori och praktiska inslag. 

Kopplingen behöver ske vid återkommande tillfällen där studenter tränas 

på att analysera kursplaner och teorier de läser om men de behöver även 

träna på att analysera konkreta undervisningsexempel. Genom att 

studenter övas i att ta ett analyserande perspektiv förbereds de på att som 

blivande lärare inta ett forskande och undersökande förhållningssätt till sin 

undervisning men även på samverkan med andra kollegor (Darling 

Hammond 2006).  

I Erikssons avhandling (2009) är syftet att undersöka hur teori och praktik 

gestaltas i olika typer av samtal mellan studenter samt mellan studenter 

och lärarutbildare. Resultaten visar bland annat att universitets-

föreläsningar med teoretiskt innehåll behöver innefatta konkreta 

synliggöranden för att studenterna ska kunna omsätta teori till 

yrkespraktik. I studien framkommer dock att studenter upplevt att 

universitetslärare kan vara negativa till att konkretisera abstrakt innehåll 

med exempel (Eriksson 2009:231).  

 

En förutsättning för att kunna föra samman teoretiska kunskaper och 

konkret undervisning är att studenten har tidigare erfarenheter från 

undervisningssammanhang. De tidigare erfarenheterna blir en väg för att 

omsätta teoretiska kunskaper och deras betydelse till konkreta kunskaper 

om praktisk undervisning men även för att tillämpa dem under vfu-

perioden (Eriksson 2009:230). Under vfu-perioderna tillägnar sig 

studenten praktisk erfarenhet, men studien visar att trots tillskottet på 

erfarenhet förekommer få direkta teoretiska resonemang under 

handledningssamtalen som förs mellan student och vfu-lärare. Det samma 

gäller i de observerade studiegruppsamtalen och vid de muntliga 
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examinationer som gjordes i anslutning till vfu-perioden – inte heller då 

diskuterades teorier i förhållande till erfarenheter eller exempel från 

praktiken i någon större utsträckning (Eriksson 2009:231).  

 

Eriksson studie visar också att föreställningar hos universitetslärare och 

vfu-lärare om skillnader mellan de olika verksamheterna kan begränsa 

studenters möjlighet att få stöd i att överbrygga teori-praktikproblemet 

(Eriksson 2009:230). Det kan handla om att de begrepp som används av 

universitetslärare och vfu-lärare skiljer sig åt, vilket kan göra det svårt för 

studenten att själv se relationen mellan teori och praktik. Det kan också 

visa sig genom att vfu-lärare ser negativt på de kursuppgifter studenter ska 

genomföra och att studenters möjlighet att få pröva på modeller de läst om, 

hört talas om eller som till och med ingår i en vfu-uppgift har begränsats 

(Eriksson 2009:230). 

 

I Alatalos studie (2011) undersöks lärares möjligheter och svårigheter i läs- 

och skrivundervisningen (Alatalo 2011:61 ff). En del av studien handlar om 

utbildningens betydelse för lärares möjligheter att bedriva god 

undervisning. Av resultaten framgår att lärarutbildningens mål att 

överbrygga gapet mellan teori och praktik inte alltid uppnås. Även Alatalo 

drar slutsatsen att de teoretiska kunskaperna studenterna läser om 

behöver omsättas till diskussioner om praktisk undervisning. Studenter 

behöver träna på att se sambanden mellan hur verkliga händelser hänger 

ihop med och kan förklaras av såväl praktisk som teoretisk kunskap 

(2011:200). Resultaten i Alatalos studie visar också att den viktigaste 

faktorn för att lärare ska kunna undervisa på ett effektivt sätt i läs- och 

skrivundervisning är att det ingår gedigen utbildning om det i 

lärarutbildningen (Alatalo 2011:199).  

 

Studien visar dessutom att det finns en ovana hos vissa lärare att reflektera 

kring elevers läsutveckling och även svårigheter att systematiskt redogöra 

för frågor om den dagliga läs- och skrivundervisningen (Alatalo 2011:194). 

En av Alatalos slutsatser är att en konsekvens blir att det är svårt för lärare, 

vilka inte själva har tillräckliga kunskaper om hur språket är uppbyggt, att 

stödja elevers språkutveckling. Alatalo menar att kunskapsluckorna leder 

till att det blir svårt för lärare att veta var eleverna befinner sig i sin 

språkliga utveckling och att bemöta deras lärande (2011:177).  

 

Resultaten från den studie Nordgren m.fl. genomfört 2019 med fokus på 

att undersöka lärares möjligheter till planering och efterarbete av 

undervisningen visar bland annat att de flesta lärare uppfattar att de 
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varken har tillräckligt med tid för att reflektera över val som görs vid 

planering av undervisning eller för reflektion efter lektioner. Dessutom  

uttrycker lärarna att kollegialt samarbete höjer kvaliteten i undervisningen 

(2019). Det saknas också ett systematiskt arbete med att dokumentera 

elevers lärande som en förutsättning och utgångspunkt för planering av 

kommande undervisning, det vill säga formativ undervisning. Resultaten 

visar även att majoriteten av lärarna inte har tillgång till sammanhang där 

ett formativt utvecklingsarbete förs för att prova eller utveckla didaktiska 

modeller för undervisningen (Nordgren m.fl. 2019:45). 

Myhill (2018) presenterar sammanlagda resultat från sin tidigare 

forskning om grammatik och undervisning i en artikel där ett av resultaten 

av intresse för den här studien är att lärares grammatiska ämneskunskaper 

leder till att lärare kan undervisa i grammatik på ett sätt som stödjer elevers 

skrivande och läsande2. Det innebär exempelvis att läraren kan peka ut 

språkliga aspekter i texter och på så vis också inte bara använda texterna 

som modelltexter utan även träna eleverna på att variera det sätt de själva 

skriver. Den typen av grammatikundervisning sker i ett dialogiskt 

sammanhang där lärarens sätt att leda samtal om språkiga aspekter är 

centralt. Det kan exempelvis innebära diskussioner om val elever gör i sina 

texter eller mer styrande undervisning om förutbestämda normativa 

aspekter, också kallat metasamtal om språk (Myhill 2018:15). Förutom det 

kan läraren ge respons på elevtexter på ett djupare plan där även de val 

eleven gjort i sitt skrivande är en del av responsen (2018: 17). Även om 

Myhills forskning omfattar förhållanden i England kan paralleller dras till 

svenska förhållanden (se Eriksson m fl. 2017).  

Winzell (2019) undersöker hur kunskapsbildning i skrivdidaktik utvecklas 

hos studenter inom ämneslärarprogrammet i svenska och hos nyblivna 

gymnasielärare3. Resultaten visar bland annat att kunskapsbasen i 

samtalen om skrivundervisning förskjutning från en teoretisk ämnes-

orientering mot en mer didaktisk reflektion och att den största delen av 

kunskapsbildningen sker efter lärarutbildningen. Exempelvis visar det sig 

genom att studenternas reflektion går från att vara grundad i praktiska 

erfarenheter till ökad insikt i skrivdidaktik och val i undervisningen 

(2019:142f). Ett annat resultat som har relevans för aktuell  studie är att 

lärarnas kunskapsbildning utvecklas i form av cykler där moment i 

                                                   
2 Artikeln  har  relevans eftersom de observerade lektionerna i aktuell studie till stor del handlade om 
grammatiska moment och skrivande (Johansson 2019). 
3 Även om undersökning är gjord med inriktning på undervisning på gymnasiet har resultaten relevans 
för aktuell  studie eftersom den handlar om hur studenter utvecklar sina professionella 
ämneskunskaper i svenska med focus på skrivande. 
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undervisningen följt av utvärdering och reflektion bidrar till 

kunskapsbildning (Winzell 2019:206). De resultaten kan jämföras med 

Darling Hammond (2006) som pekar på vikten av återkommande tillfällen 

i lärarutbildningen där studenter tränas i att ta ett analyserande perspektiv 

som en del av att utveckla den didaktiska medvetenheten. De kan även 

sättas i samband med problembaserad skolutveckling där utgångspunkten 

är att genom lärares egna frågor om undervisningen öppna för 

kunskapsbildning (Scherp 2008) samt Uljens modeller för nivåer i det 

didaktiska tänkandet (Bild 1) och skoldidaktisk reflektion (Bild 3). 

Sammanfattningsvis kan det sägas att lärarstudenter redan har kännedom 

om skolmiljön från egna tidigare erfarenheter när de påbörjar studierna, 

exempelvis från sin egen skolgång, från att ha vikarierat som lärare eller i 

föräldrarollen. Erfarenheterna ger tolkningsramar för de nya kunskaper 

studenter möter under sin utbildning vilket kan underlätta deras 

kunskapsbildning (Eriksson 2009). Samtidigt kan konsekvensen av 

tidigare erfarenheter bli att, förutom att lära sig nya teorier eller nya 

handlingsmönster, måste studenten även förhålla sig till egna tidigare 

föreställningar (Alatalo 2011:200; Hattie 2014:156). Till viss del handlar 

det om att transformera förståelsen för undervisning från de erfarenheter 

studenterna redan har till den professionella förståelsen för undervisning 

som lärare har. Skillnaden är att professionella kunskaper ger möjlighet att 

reflektera över det som händer i undervisningen på ett djupare plan med 

bland annat stöd av relevanta begrepp och termer, och genom att knyta 

undervisning till teoretisk kunskap (Alatalo 2011). Inom ramen för 

lärarutbildningen kan studenter utmanas till att ifrågasätta egna 

föreställningar men också att tränas i att utbyta erfarenheter med andra 

lärare och att förstå elevernas lärande (Darling Hammond 2006; Hattie 

2014:157).  

 

Skoldidaktisk reflektion 

Uljens modell för skoldidaktisk reflektion (se bild 3) synliggör den 

undervisning som planeras, som har genomförts och reflektioner över 

undervisningen och hur den kan utvecklas (2011:188). Termen 

skoldidaktisk reflektion används för att urskilja reflektion i allmänhet mot 

reflektion insatt i skolans kontext.  
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Bild 3: Modell för skoldidaktisk reflektion (Uljens 2011:176) 

 

Modellen kan användas både som analysverktyg för forskare som 

undersöker undervisning och som reflektionsverktyg för lärare för att 

tydliggöra undervisningskedjan och de kontexter som omger 

undervisningen. Liksom i den ämnesdidaktiska triangeln (bild 2) är den 

omgivande kontexten är en viktig faktor, men även lärarens och elevens 

interaktion är centralt. Modellen kan på så vis kopplas till den didaktiska 

triangeln (Hopmann 2011:201) och den definition av ämnesdidaktik som 

används i studien. I korta drag leder lärarens pedagogiska planering till 

gemensamma handlingar inom ramen för undervisningen och vidare till 

reflektion över undervisningen. Reflektionen blir en del av de erfarenheter 

som ligger till grund för planering av kommande undervisning och är mot 

den bakgrunden viktig för utveckling av undervisning. (Uljens 2011:174 ff). 

I studien fokuseras lärarens didaktiska tänkande, eller närmare bestämt 

lärarstudenternas reflektioner, över vad de såg som särskilda utmaningar i 

undervisningen vid observationstillfället. Det blir då ett sätt att utifrån 

vardagsverksamhet ställa frågor med avsikt att utveckla studentens 

didaktiska kunskap (Scherp 2008). 
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Studiens genomförande 

Eftersom studien handlar om hur studenter omsätter teoretiska ansatser 

de kommit i kontakt med inom ramen för lärarutbildningen tillfrågades 

erfarna studenter att delta (Johansson 2019). I samband med att besök av 

lärarutbildare från universitetet skulle göras på studenternas tredje och 

avslutande praktik under hösten 2017 ställdes frågan om att delta i studien 

vilket ledde till att av tre av fyra tillfrågade studenter svarade positivt. Mot 

bakgrund av det behöver tillägget göras att studenterna visat större 

förtroende än man som observerande forskare med dubbla roller (det vill 

säga både som examinerande lärare och forskare) kan förvänta sig och det 

är tack vare deras tillmötesgående som studien varit möjlig.  

 

För att få en överblick av materialets olika delar och de olika nivåerna av 

analys har en översikt över empirins olika delar använts som verktyg vid 

analysen (Bild 4 nedan)4. Det empiriska materialet består av fyra delar:  

Tidpunkt för insamlande 

A Planering – 

innan lektionen 

 

B Handlingar – vid 

genomförandet av 

lektionspasset 

C Reflektion – 

efterföljande intervju och 

text 

 

Undersökningsmaterialets delar 

Material A 1  

Studentens 

pedagogiska 

planering av den 

lektion som ska 

observeras.  

 

Antal data: 3 

planeringar i 

punktform, cirka 

en sida. 

Material B 3 

Observationsanteckningar 

från lektionen 

 

 

 

 

Antal data: 3 

observationer á cirka en 

timme 

Material C 4 

Semistrukturerad intervju 

med studenten med 

utgångs-punkt i ett 

självskattnings-underlag 

som görs inom ramen för 

vfu-kursen. 

 

Antal data: anteckningar 

från 3 intervjuer á cirka 60 

minuter 

Material A 2  

Kort strukturerad 

intervju med 

studenten. 

 

Antal data: 

Anteckningar från 

3 intervjuer á cirka 

tio minuter 

 

 

 

 

 

Bild 4: Översikt över empirins olika delar 

                                                   
4 För observationsdata och annat refererat undersökningsmaterial se Johansson 2019. 
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Inför observationen hade studenterna instruerats om att 

undervisningstillfället som skulle observeras skulle hållas inom ramen för 

ämnet svenska. För att hitta belägg för vilken nivå av teoribildning 

studenternas reflektioner grundades på ställdes frågan till studenterna vad 

de trodde skulle bli särskilda utmaningar på den lektion som skulle 

observeras vid en kort intervjun som gjordes precis innan studenten skulle 

hålla sin lektion. Frågan följdes sedan upp i en längre intervju som gjordes 

i samband med observationen då de reflekterade över dessa utmaningar 

eller annat som uppkommit på lektionen. En del av det material inom vfu-

kursens ram som studenterna skulle skicka till universitetsläraren i förväg 

var en pedagogisk planering av den lektion som skulle observeras. Den 

pedagogiska planeringen (material A1) var till viss del styrd av en mall. I 

studien bortses från hur mallen påverkat studenternas utsagor.  

Analysen av de olika delarna av det empiriska materialet har skett i fyra 

steg (se Reinecker & Stray Jörgensen 2014). Till att börja med 

kategoriserades materialet efter plats i undervisningskedjan enligt Uljens 

modell för skoldidaktiks analys. Sedan analyserades materialet med fokus 

på de ämnesdidaktiska komponenterna  för att urskilja vad lektionen i 

svenska skulle handla om, vilka material och vilka metoder för lärande 

studenterna använde sig av samt vad som var själva undervisningsstoffet. 

Efter det analyserades de olika kategorierna för att hitta belägg för hur bruk 

av sociokulturella resurser synliggjordes i studenternas planeringar och i 

undervisningen (jfr Säljö 2000). Det sista steget i analysen var att hitta 

belägg för vilken nivå av teoribildning studenternas resonemang 

grundades på vid reflektion över deras undervisning enligt Uljens modell 

för det didaktiska tänkandets olika nivåer (Bild 1). Efter att data på 

ovanstående vis först sorterats och sedan analyserats framträdde likheter 

(homogenitet) och skillnader (variation) i materialet, vilka i den här 

artikeln sammanfattats i teman med grund i studiens definition av 

ämnesdidaktik.  

 

Resultat och diskussion 

Sammantaget visar studiens resultat att studenternas reflektion med stöd 

av vetenskapliga teorier genomgående ligger på en låg nivå av 

teoribildning. I studien används också kategorierna planering, handling 

och reflektion för att sortera var i undervisningskedjan de olika delarna av 

empirin hör. Samtliga tre lärarstudenters undervisning höll god kvalitet i 

den länk av undervisningskedjan som benämns som handlingar, alltså 

själva genomförandet, och alla tre studenter kunde dessutom uttrycka vilka 
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utmaningar de såg sig möta i undervisningen. Dessa svårigheter kunde 

även i stor utsträckning beläggas genom observationsanteckningarna från 

lektionerna.  

 

Den sammanfattande bild som framträder vid analys av materialet i 

undervisningslänken reflektion visar dock främst att den nivå av 

teoribildning som synliggjordes i alla tre studenters resonemang 

huvudsakligen låg på nivå ett, det vill säga den lägsta nivån av teori-

bildning, vid reflektion över såväl planering som handling, även om det 

förekommer variationer. Resultatet diskuteras med koppling till de tre 

ämnesdidaktiska komponenterna mer utförligt nedan. 

 

En teori om lärande: det sociokulturella perspektivet 

När det gäller studenternas reflektioner över sin undervisning med stöd av 

teorier om lärande är det, som tidigare nämnts, den sociokulturella teorins 

grundtankar som är i centrum. Sammanfattningsvis ger en analys av det 

empiriska materialet en bild av att bruk av sociokulturella resurser 

synliggjordes både i de pedagogiska planeringarna och i undervisningen 

vid observationstillfällena, men att nivå av teoribildning låg på nivå ett i 

reflektionerna. Mönstret framträdde genom att det vid upprepade tillfällen 

på alla tre studenternas lektioner fanns tillfällen för samlärande och 

praktiska inslag för att befästa ämneskunskap. Det kunde vara i form av 

bilduppgifter som eleverna jobbade med tillsammans för att befästa 

grammatiska begrepp, lekar eller i olika former av gemensamma samtal.  

Samtidigt uttryckte studenterna samstämmigt i intervjuerna som hölls 

innan lektionen att ordningsfrågan sågs som en utmaning. Studenterna 

strävade alltså efter undervisningsupplägg där kommunikation och 

samlärande var centrala, men där ordningsfrågan blev problematisk. Ett 

exempel är hur en av studenterna varken före eller efter lektionen kunde 

relatera till förklaringsmodeller eller förslag på hur problemet med 

ordningen vid lekar och diskussioner kunde förstås eller förebyggas på ett 

strukturerat vis. Ytterligare ett exempel är hur en annan student såg en 

utmaning i att anpassa undervisningen till alla elever i gruppen och hur 

eleverna skulle motiveras till att genomföra skrivuppgiften. När dessa 

förmodade svårigheter gick över förväntan kunde ändå inte förklaringar 

ges till vad som gjorts i undervisningen för att både stötta och motivera 

eleverna trots de tydliga inslagen av stöttning, processorienterat skrivande 

eller det genrepedagogiska upplägget som framträdde på lektionen. 

Studenten relaterar inte heller till den skrivmallen som användes som ett 
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redskap för att synliggöra textstruktur eller hur elevernas egna bilder blev 

ett stöd för deras skrivande. 

De svårigheter studenterna uppvisar när det gäller att ta stöd i den 

sociokulturella teorins grundtankar då de skulle förklara vad de grundat de 

val som gjorts i de pedagogiska planeringar och det som hände i 

undervisningen kan jämföras med Erikssons resultat (2009). Det 

teoretiska innehållet i utbildningen behöver konkretiseras i läskurser på 

universitetet för att studenterna ska se sambanden med undervisning, 

samtidigt som studenter behöver stöd i att omsätta den praktiska 

undervisningen till mer generaliserande nivåer (Darling Hammond 2006).  

 

Det är vanligt att lärare inte i tillräckligt stor utsträckning ingår i 

sammanhang för formativt utvecklingsarbete där didaktiska under-

visningsmodeller kan utvecklas eller upplägg för undervisning kan provas 

(Nordgren m.fl. 2019). Med anledning av det kan det antas att lärare är 

ovana vid att föra skoldidaktiska resonemang utifrån en teoribildning på 

den tredje nivån som omfattar vetenskapliga modeller eller teorier. Kanske 

kan det vara så att den ovanan avspeglas i handledningssamtalen mellan 

student och vfu-lärare, vilket kan vara en av anledningarna till den svaga 

kopplingen i studenternas reflektioner mellan den praktiska under-

visningen och teorier om lärande. Vid den efterföljande intervjun uppger 

exempelvis en av studenterna på frågan om på vilka grunder lektions-

planeringen lagts upp att hon tyckte att ”det är kul att låta eleverna prova 

nya arbetssätt och de tycker det är roligt med lekar och så”. Inga explicita 

kopplingar till samlärande gjordes, men studenten hänvisade till tidigare 

egen undervisningserfarenheter och berättar att ” på den skola jag brukar 

jobba på finns alltid en estetisk inriktning på lektionerna och eleverna 

jobbar mer tillsammans och med andra material. Här [i vfu-klassen] är det 

mycket att de ska jobba i arbetsböcker”. Hon uttryckte också att hon följt 

de anvisningar hon fått av sin vfu-lärare. När det gäller teorier om lärande 

kan en konsekvens av skoldidaktisk reflektion på låg nivå leda till att det 

blir svårt för studenten att använda adekvata resurser för lärande i den 

egna undervisningen på ett medvetet vis, vilket illustreras av ovanstående 

exempel.  

 

 

Metoder för lärande: den praktiska undervisningen  

En annan komponent i definitionen av ämnesdidaktik är metoder för 

lärande, det vill säga den praktiska undervisningen. Den handlar om hur 

undervisningen organiseras och om undervisningsstoffet i interaktion 
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mellan lärare och elev (jfr Hopmann 2011:204; Klafki 1995:21; Gericke 

m.fl. 2018:10). Ett av studiens resultat är att studenterna uppvisar 

osäkerhet i reflektionerna över de undervisningsmodeller som ingick i 

undervisningen, även om det förkom variationer, vilket leder till 

skoldidaktisk reflektion på nivå ett. Ett exempel är hur en av studenterna 

använde ett läromedel vid förhör och introduktion av veckans läsläxa. Den 

modellen för läsförståelsestrategier som användes i läromedlet utgick från 

Reciprocal Teaching (RT)5 och Transactional Strategies Instruction (TSI)6 

men det förekom inga inslag varken i förhöret av läsläxan eller vid 

introduktionen av den nya läsläxan av undervisning om läsförståelse-

strategier. På uppföljande fråga om på vilka grunder lektionen planerats 

svarade studenten undvikande och bytte ämne. Trots att det finns tydliga 

paralleller till kända metoder för lärande, som exempelvis cirkelmodellen 

och läsförståelsestrategier, hänvisades alltså inte alls till de metoderna när 

studenterna skulle motivera på vilka grunder valen i de pedagogiska 

planeringarna skett.  

 

I Erikssons studie visas att det förekommer att studenter upplevt att 

universitetslärare kan vara negativa till att exemplifiera abstrakt 

föreläsningsinnehåll (Eriksson 2009:231). Alatalos resultat pekar på vikten 

av gedigen utbildning om läs- och skrivundervisning i lärarutbildningen för 

att lärare ska kunna undervisa om det och en förutsättning för att kunna 

välja lämpliga undervisningsmetoder är att läraren har kunskap om en 

repertoar av olika metoder (Alatalo 2011; Kroksmark 2011). En viktig faktor 

i de valen är kunskap om elevgruppen på såväl grupp- som individnivå när 

det gäller både sociala faktorer och eleverna kunskapsnivå, men även insikt 

om vad olika metoder grundas på i form teorier för lärande och 

ämneskunskap. Risken finns annars för att det kan leda till en vardaglig 

yrkeskunskap där undervisningen är grundad på undervisningstips eller är 

starkt läromedelsstyrd utan egentlig teoretisk förankring hos läraren.  

 

                                                   
5 Reciprocal Teaching (RT) innebär kortfattat att duktiga läsare, expertläsare, använder fyra 
grundstrategier för att förstå innehållet i texter. De fyra strategierna är att inför läsning av texter förutspå 
vad texten kommer att handla om, att ställa frågor till texten och bearbeta det som inte läsaren förstår. 
Den fjärde strategin handlar om att bearbeta texten efter läsning genom att sammanfatta innehållet. 
Genom att medvetandegöra elever och genom att systematiskt träna dessa strategier ökar 
läsförståelsen (se Palincsar & Brown 1984). 

6 I modellen för Transactional Strategies Instruction (TSI) används samma lässtrategier som vid RT men 
modellen utgår även från två principer som handlar om dels utbyte av strategier, dels utbyte av 
meningsskapande mellan lärare och elever, med utgångspunkt i gemensamma texter.  
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Lärares ämneskunskaper i svenskämnet 

Den tredje komponenten är ämneskunskaper. När det gäller studenternas 

reflektioner över undervisningen i relation till ämneskunskaper handlar 

resultaten i studien om två områden. Det ena området är behandling av 

ämnesstoff i undervisningen och det andra området handlar om 

bedömning och dokumentation. Även när det gäller dessa områden är det 

sammantagna resultatet att studenternas reflektionsnivå låg på nivå ett.  

 

 

Behandling av ämnesstoff i den situationsbaserade undervisningen 

I resultaten framträder ett mönster där studenterna uppvisade osäkerhet 

gällande kommunikation med eleverna och de språkliga begrepp som 

behandlades i den situationsbaserade undervisningen, alltså vid 

metasamtal om språk (jfr. Myhill 2018: 15). 

 

Ett exempel från en av observationerna är hur  återkommande spontana 

tillfällen uppstod i samband med elevernas redovisningar av 

”Ordklasstornen”. Dessa tillfällen kunde leda vidare till fördjupade 

diskussioner och miniföreläsningar om olika språkliga aspekter beroende 

på i vilken grad studenten uppmärksammande möjligheten. 

Diskussionerna handlade till exempel om ordbildning, om menings-

byggnad eller om vilken ordklass ett ord tillhörde. Det finns belägg i 

materialet för att den typen av situationer både fick stor uppmärksamhet 

som ledde vidare till diskussioner och korta undervisningsinslag, men 

också för att situationer lämnades ouppmärksammade. Exempelvis 

lämnades följande situation okommenterad: 

Vid redovisning av ordklasstornet med verb finns ordet /ekoxa/ med på 

elevernas verbtorn. 
 

Elev 1: Men! Finns ekoxa på riktigt? Så kan man väl inte säga! 

Elev från verbgruppen: Jo – hockeylaget … 

Elev 1: Men vi skulle ju bara ha med riktiga ord l …  

 

Avbrott för bråk mellan eleverna. 

 (Från observationsanteckningarna) 

Elevens fråga om ordet /ekoxa/ finns på riktigt lämnas okommenterad och 

möjligheten till att visa på hur ord genom ordbildning kan byta ordklass 

uppmärksammas inte. En likande situation som också uppstod vilken 

däremot fick större uppmärksamhet var följande:  
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Vid introduktionen till redovisning av ordklasstornet med pronomen 

frågar studenten om eleverna vet vad pronomen handlar om: 

Elev 1: Det är programmering7! 

Studenten: Det är ord som … egenord. 

Elev 2: Man behöver orden för att det ska bli en mening. 

Studenten pekar på pronomenet /era/ som finns med på planschen på 

ordklasstornet. 

Studenten: Kan ni sätta in ordet era i en mening? 

Elev 3: Era hundar är fina. 

Studenten: Kan ni säga en mening med ordet hennes i? 

Elev 4: Hennes skor är rosa. 

 

Studenten skriver upp meningen. 

Studenten: Nu vill jag att ni visar fyra ordklasser i den meningen.  

Eleverna är ivriga att göra ordklassanalysen och diskuterar sinsemellan. 

Avbrott för bråk mellan eleverna.  

Studenten fortsätter: Kan ordet är vara ett verb?  

Elev 4: Rosa är ett adjektiv!  

Studenten (nickar bekräftande):Hur komparerar man ordet rosa? 

 

Studenten fyller samtidigt på adjektivlistan på tavlan genom att skriva 

/rosa, mer rosa, mest rosa/.  

Studenten: Det behövs ett ord till, ett hjälpord för att komparera rosa.  

(Från observationsanteckningarna) 

Sedan avbröts redovisningen av ordklasstornen för nästa aktivitet på 

lektionen och frågan om de fyra ordklasserna i meningen och om ordet /är/ 

kan vara ett verb följdes inte upp. Vid dessa tillfällen fanns möjligheter till 

såväl metaspråkliga samtal där språkliga redskap i form av de grammatiska 

begrepp eleverna tillägnat sig kunde brukats och tillfällen till 

kommunikation och samlärande. 

 

Studenternas osäkerhet kan relateras till Alatalos studie (2011) där ett 

kunskapstest visar att det finns brister hos lärare när det gäller språkliga 

kunskaper. Den kunskap om språk som studenter redan lärt under sin tid 

som elever skiljer sig från den typ av professionella ämneskunskaper lärare 

behöver ha (Alatalo 2011), men även tidigare erfarenheter från undervisning kan 

                                                   
7 Klassen hade nyss arbetat med programmering.  
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påverka hur studenter tolkar nya lärdomar. En förutsättning för att 

studenter ska utveckla en större säkerhet när det gäller undervisning i 

specifika moment, som exempelvis språkstruktur, kräver sammanhang där 

de får möjlighet att på ett strukturerat vis omsätta ämnesteori till 

professionell kunskap (jfr Darling Hammond 2006; Eriksson 2009). Mot 

den bakgrunden kan Alatalos och Myhills resonemang sättas. Det är inte 

bara sammanhangen för diskussioner som behövs för att utveckla 

professionella ämneskunskaper – det krävs dessutom grundkunskaper om 

språkutveckling och språkstruktur för att kunna utveckla undervisning i 

läsning och skrivning och för att systematiskt kunna reflektera över 

undervisningen (Alatalo 2011; Myhill 2018). Undervisningen vid 

observationspassen handlade om grundläggande ämnesteoretiska 

kunskaper och studenternas kunskaper på området har tenterats inom 

kursen för svenska i lärarutbildningen, men eftersom ingen kunskapstest 

genomförts i anslutning till studien går det inte med säkerhet att fastställa 

deras ämneskunskaper.  

 

Dokumentation och bedömning 

Studiens resultat när det gäller området bedömning och dokumentation 

visar att det visserligen framgick i de pedagogiska planeringarna vad som 

skulle bedömas, hur dokumentationen och bedömningen skulle gå till 

under lektioner samt hur återkopplingen till eleverna skulle ske, men 

planerna realiserades i liten utsträckning (Johansson 2019). De 

pedagogiska planeringarna innehöll övergripande syften och mål som inte 

bröts ned till tydliga delmål, vilket resulterar i otydliga mål för 

observationspassen. För en av studenterna blev det svårt att genomföra 

bedömning på individnivå överhuvudtaget eftersom det inte fanns 

specifika krav för måluppfyllelse varken för lektionen eller för 

arbetsområdet. En annan av studenterna uttryckte att ”Jag tycker att jag 

har bra koll på kunskapskraven”. På uppmaningen att konkretisera hur det 

gått med måluppfyllelsen för eleverna svarade studenten trots det 

undvikande och det fanns inte heller belägg från observationen som visade 

att strukturerad individuell dokumentation av elevernas kunskaper 

gjordes. I den pedagogiska planeringen stod dock att både återkoppling och 

bedömning av elevernas kunskaper skulle ske i samband med arbetet med 

en skrivuppgift. Den tredje studenten skriver i den pedagogiska 

planeringen att bedömningen på lektionen skulle ske genom att ”Du 

[eleverna] kommer att få visa vad du har lärt dig genom att arbeta med 

uppgifterna på arbetsbladet samt i verbjakten. I slutet på lektionen 

kommer du även att få fylla i en så kallad exit-ticket där du får svara på 

frågor om verb för att visa att du förstått vad ett verb är”. Lektionen 
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avslutades alltså med ett bedömningsmoment i form av exit ticket, det vill 

säga en kort utvärdering, men det framgår inte i den pedagogiska 

planeringen hur återkoppling till eleverna skulle ske. Studenten uppgav i 

den efterföljande intervjun att området bedömning var en särskild 

svårighet i undervisningen och på frågan om hur bedömningen gjorts på 

lektionspasset svarar hon att ”jag missade det”. På frågan om hur exit 

ticket-svaren skulle sammanställas och återkopplas till eleverna berättar 

hon att ”Jag har inte tänkt på det så tydligt. Man kanske kan göra en 

matris”. 

Det uppstod alltså problem för studenterna att i efterhand reflektera över 

hur dokumentationen och bedömningen av måluppfyllelsen gått på deras 

lektioner eller över hur det skulle kunna göras på ett mer strukturerat vis. 

Överlag saknades en väl underbyggd dokumentation på individnivå och 

elevernas måluppfyllelse observerades genom sporadiska nedslag, snarare 

än genom en strukturerad bedömning. En av studenterna får stå som ett 

gestaltande exempel med det svepande svaret på frågan om hur det gått 

med måluppfyllelsen för eleverna: ”Jag tyckte i alla fall att eleverna var 

duktiga”. 

Resultaten i studien kan relateras till Erikssons undersökning (2009) när 

det gäller studenters behov av att det teoretiska innehållet i universitets-

föreläsningar behöver konkretiseras och att lärarutbildningen spelar en 

stor roll för hur möjligheterna att överbrygga teori-praktikproblemet 

iscensätts (Eriksson 2009). De kan därtill relateras till Alatalos resultat 

som visar att det finns en risk för att lärare med svaga ämneskunskaper får 

svårt att bedöma elevers språkutveckling, vilket i sin tur leder till 

svårigheter med att stödja elevers språkutveckling (Alatalo 2011). När 

dokumentation av elevers kunskaper blir en grund för fortsatt 

undervisning, det vill säga en formativ undervisning, och för stödinsatser 

är det förstås avgörande att läraren uppfattat vad som ligger till grund för 

elevens missuppfattningar för att rätt stödinsatser ska kunna sättas in 

(Alatalo 2011:170, 172). Vissa menar att forskning saknas som bekräftar 

samband mellan lärares ämneskunskaper och elevers lärande (se Hattie 

2014:160; Myhill 2018:18). Andra menar däremot att det finns ett klart 

samband mellan lärares ämneskunskaper och lärares förmåga att 

dokumentera av elevernas kunskaper eftersom dokumentationen hör 

samman med lärares förståelse för hur progression inom ett visst område 

ser ut (Alatalo 2011:177, 191; Gericke m.fl. 2018:9; Myhill 2018:18; 

Shulman 1986:7). Därmed blir lärarens ämneskunskaper avgörande för 

hur den formativa undervisningen planeras.  
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Skoldidaktisk reflektion: det didaktiska tänkandets olika nivåer 

Mot bakgrund av att studien är gjord på erfarna lärarstudenters 

reflektionsnivå och inom ramen för en kurs som ingår i deras 

lärarutbildning kan resultatet ses som något problematiskt. Faktum är att 

det enligt högskoleförordningen erfordras att studenter ska kunna visa 

kunskaper om forskning och ämnesdidaktiska kunskaper för att få 

grundlärarexamen (Svensk författningssamling 1993:100). Likande 

resultat har emellertid framkommit i tidigare forskning. Eriksson (2009) 

visar att det är svårt för lärarstudenter att föra samman teoretiska 

kunskaper och konkret undervisning, men att det underlättar när 

studenter har tidigare undervisningserfarenhet. Motsvarande diskussion 

förs även av Alatalo (2011) om att studenter behöver diskutera teoretiska 

kunskaper och på så vis omsätta hur teorin kan gestaltas i konkret 

undervisning (se även Darling Hammond 2006). Dessutom visar Hattie att 

korrelation mellan lärarutbildning och elevers prestationer inte är så stor 

som man skulle kunna förvänta sig (2014:157). För att studenter ska kunna 

reflektera på en djupare nivå krävs, förutom träning i att omsätta teori till 

praktik, grundläggande ämneskunskaper. Trots att de tre studenter som 

ingick i studien hade tidigare undervisningserfarenhet och att de även hade 

klarat av de kurser i svenska som ingår i deras lärarutbildning framkom 

ändå svårigheter med att uppnå högre nivå av teoribildning.  

 

Anmärkningsvärt är att i Erikssons studie (2009) framkommer att trots 

ökad undervisningserfarenhet i samband med vfu-perioder diskuterades 

ändå inte teorier i förhållande till den undervisningen studenterna haft. I 

aktuell studie förekommer reflektioner och eftersom nivån av teoribildning 

vid studenternas reflektion över deras undervisning undersökts synliggörs 

i vilken grad kopplingen mellan teori och praktik skett. Problemet med att 

lärare på fältet på grund av tidsbrist inte kan sätta sig in i relevant 

forskning, vilket förstås påverkar deras möjlighet till nivå av teoribildning 

vid reflektion (Nordgren 2019) har relevans även för studenter. En av 

anledningarna till att studenter inte klarar av att sätta sig in i teorier och 

forskning kan bero på hur undervisningen i läskurser på universitetet 

bedrivs (Eriksson 2009). Det förekommer att universitetslärare inte i 

tillräcklig utsträckning förklarar abstrakta teorier och synliggör dem med 

praktiska exempel för att förklara och visa hur teorin kan se ut när den 

konkretiseras (Eriksson 2009). Konsekvensen av det blir att studenter har 

svårt att förstå den forskning och de teorier de möter inom ramen för 

utbildningen, vilket kan förklara den låga nivån på den didaktiska 

reflektionen. Det leder in på frågan om evidensbaserad lärarutbildning 
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med siktet inställt på vilka moment i lärarutbildningen som gynnar 

studenternas lärande (Hattie 2014:156f).  

 

Konsekvenser för lärarutbildningen 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivets syn på att 

lärande sker i sociala samspel kan en parallell dras till att det även 

gäller för studenter. En av den sociokulturella teorins grundtankar är att 

de språkliga uttryck som används ses som en förutsättning för förståelse 

och därmed också påverkar de praktiska handlingarna (Myhill 2018; Säljö 

2000). För att utvecklas behöver studenter ingå i sammanhang för 

skoldidaktisk reflektion med succesivt ökad nivåstegring. Dessa 

sammanhang blir då också en praktisk träning för studenterna på att 

använda ämnesdidaktiska begrepp och på så vis utveckla den egna 

begreppsförståelsen (se även Alatalo 2011; Darling Hammond 2006; 

Myhill 2018; Säljö 2000). Nivåstegringen bör ligga inom studentens 

proximala utvecklingszon för att studenten ska kunna se sammanhang 

mellan teorier de läser om på universitetet och sin egen undervisning. 

Dessutom behöver studenterna även kunna göra den omvända 

reflektionen, det vill säga att genom egna undervisningserfarenheter kunna 

generalisera till mer övergripande teoretiska principer. Uljens (2011:190 ff) 

visar hur skoldidaktisk reflektion på nivå tre öppnar för ett 

problematiserande förhållningssätt med utgångspunkt i teoretiska 

kunskaper som leder till förutsättningar att utveckla förståelsen för 

yrkespraktik (jfr. Scherp 2008). Uljens modell för det didaktiska 

tänkandets olika nivåer (Bild 1) och modell för skoldidaktisk reflektion 

(Bild 3) kan vara ett sätt att konkretisera för studenter, vfu-lärare och 

universitetslärare hur reflektion på olika nivåer kan illustreras och på så vis 

också vara ett intellektuellt redskap för lärande. Ett förslag kan vara att dra 

paralleller mellan problembaserad skolutveckling och problembaserad 

professionsutveckling inom ramen för lärarutbildning.  

 

Om blivande lärare ska utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens är det 

nödvändigt att fortsatt forskning om evidensbaserad lärarutbildning 

bedrivs för att synliggöra vilka undervisningsinsatser som inte bara ger god 

effekt på studenternas lärande, utan också på elevers lärande. Det skulle 

vara intressant att kartlägga vad studenter undervisas i när det gäller 

ämnesdidaktiska aspekter i universitetskurser i svenska inom ramen för 

lärarutbildningen. Studien väcker också frågor om hur de teoretiska 

aspekterna konkretiseras och vilken nivå av teoribildning som egentligen 

är rimlig att förvänta i studenters reflektion. Ett anslutande område för 
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forskning är hur kursplanemål och uppgifter är formulerade i 

svenskämneskurser eftersom det styr vad som är möjligt för studenter att 

utveckla när det gäller ökad nivå av professionell ämneskunskap och 

reflektion.  

 

Ytterligare ett förslag är att olika modeller som används inom forskning 

skulle kunna synliggöras i större utsträckning inom ramen för 

svenskkurser i lärarutbildningen. Modellerna blir då verktyg för att på ett 

strukturerat sätt att dokumentera vad eleverna behöver utveckla på såväl 

individ- som gruppnivå och en del av det systematiska arbetet med att 

dokumentera elevers lärande som en förutsättning formativ undervisning. 

Dessa frågor kan belysas ur såväl ett student- som universitets-

lärarperspektiv men de kan förstås även appliceras på lärare verksamma i 

skolan. Det kan vara ett sätt att överbrygga teori-praktikproblemet och ge 

studenterna vetenskapliga modeller som stöd för skoldidaktisk reflektion.  
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Datorassisterad återkoppling  

- effektivisering av återkoppling och datainsamling från 

examinationer för forsknings- och utvärderingsändamål 

 

Emil Lundell 

 

 

 

Sammanfattning 

Målsättningar: Beskriva hur datorassisterad återkoppling tidseffektivt 

kan generera återkoppling med verifierande och korrigerande 

funktioner, vilket ger tidsutrymme för återkoppling med coachande 

funktion. Illustrera hur arbetssättet möjliggör datainsamling, analys av 

examinationer och ger mått på studieprestation – med mindre 

begränsad variation (restriction of range) – vilka kan användas för 

forsknings- och utvärderingsändamål. 

Metod: Essäfrågor i en salsskrivning formulerades utifrån SOLO-

taxonomin och datorassistans användes för kontrollräkning, återkopp-

ling och datainsamling. Data analyserades utifrån modern testteori 

med en Raschmodell (partial credit model). 

Resultat: Bedömningskriterierna var valida och reliabla men empirin 

överensstämde inte med essäfrågornas förmodade svårighetsgrad 

utifrån SOLO-taxonomin – motsägelser som undervisningspraktiken 

delvis förklarade. 

Slutsats: Poänggränser ger betygsättningen en skenbar objektivitet. 

Råpoängen behöver justeras utifrån bedömningskriteriernas svårig-

hetsgrad för att ge rättvisande mått på studenternas förmåga. 

Framtida forskning: Repertoaren av examinationsformer, taxonomier 

och bedömningsverktyg behöver utökas och studenters och utbild-

ningsprograms utveckling bör följas longitudinellt i relation till viktiga 

utfall. Nätverk för kvalificerat akademiskt lärarskap kan utgöra en 

samverkansarena. 
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Bakgrund 

Examinationer berör personalplanering eftersom ett antal lärare 

behöver timmar att hantera mängden inlämningar samt rapportera in 

betyg inom 15 arbetsdagar. Förfarandet (förberedelser, genomförande 

och efterföljande betygsärende) ska vara rättssäkert (Herjevik, 2017) 

och på lokal nivå finns krav på rättvis behandling av studenter och 

återkoppling som visar hur lärandemålen hade kunnat uppnås (6 kap. 

5, 11 §§, RB 28/17 Dnr C2017/188).  

När tidsbrist medfört att studenter inte fått återkoppling på 

examinationer har rätten till återkoppling uppmärksammats (Pruitt, 

2019). Utvärderingar baseras vanligtvis på mått som kan hämtas från 

Ladok (Löfgren 2004), vilket kan kritiseras då måtten har begränsad 

variation eller bristande relevans. Det finns därmed behov av effektiv 

återkoppling och nya mått på studieprestation. 

Under åren 2016-2017 tillämpades datorassisterad återkoppling vid ett 

antal examinationer inom sociologi, statsvetenskap och en rad kurser 

inom ämneslärarprogram vid Karlstads universitet. Inom ett 

utvecklingsprojekt skrevs även en detaljerad manual. Från 

höstterminen 2017 och framåt har arbetssättet tillämpats på 

examinationer vid Försvarshögskolan och vidareutvecklats utifrån 

pedagogisk forskning. 

 

Syfte 

Datorassisterad återkoppling är en kombination av bedömnings-

matriser eller skattningsskalor (papper-och-penna eller digitalt) och 

bearbetning i SPSS1 för att relatera bedömningskriteriers nivåer till 

textkommentarer. Målsättningarna är att beskriva och illustrera hur 

datorassisterad återkoppling kan bidra till: 

- effektivisering av återkoppling och datainsamling från 

examinationer, samt 

- forskning och utvärdering avseende examinationers kvalitet, 

urval till eller progression inom utbildningar. 

 

 

                                                
1 IBM SPSS Statistics (IBM, 2019) är ett av de mest använda statistikprogrammen. 
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Tidigare forskning 

Fokus riktas mot två områden: 1) återkopplingsforskning, och 2) 

examinationsformer och bedömningsverktyg i relation till taxonomier 

och utbildningsprogression. 

 

Återkoppling 

Utgångspunkten är återkopplingsforskning ur behavioristiskt, 

kognitivistiskt och konstruktivistiskt perspektiv (Mory, 2004). Fokus 

riktas därefter mot självreglerande lärande (Hattie & Timperley, 2007; 

Brooks et al, 2019) som syntes av tidigare forskning. 

 

Skilda perspektiv på lärande 

Inom behaviorismen är kunskap något externt studenterna ska ta in 

medan inre bearbetning anses ointressant. Återkopplingens 

bekräftande funktion, att svaret var rätt, samt om den är omedelbar 

eller fördröjd blir viktigt då förstärkning av responsen bör följa stimuli 

nära i tid. Bekräftande av rätt svar kan däremot leda till att studenter 

kopierar svar ur återkopplingen utan någon åtföljande bearbetning 

eller inlärning – en företeelse som benämns försökningstillgänglighet 

(Mory, 2004).  

Kognitivismen utgår ifrån yttre kunskap men inre bearbetning anses 

betydelsefullt då den kan förklara hur verkligheten förstås (Mory, 

2004). Individen inhämtar, bearbetar och lagrar information men 

perception och minne (Elmgren & Henriksson, 2016) och psykologiska 

tillstånd blir aktuellt för informationsbearbetningen. Motivation är ett 

tillstånd som återkopplingen påverkar, dvs. återkoppling har en 

motiverande funktion. En källa som studenter baserar sin tilltro till den 

egna förmågan på är andras åsikter om deras förmåga att utföra 

uppgifter (Mory, 2004).  

Betoningen på kognitiva och metakognitiva processer medförde ett 

fokus på återkopplingens korrigerande funktion – att indikera ett 

felaktigt svar och att studenten därefter reviderar felaktigheten. För att 

ha en korrigerande funktion bör återkopplingen verifiera om svaret är 

rätt eller fel samt ha en utvecklande komponent med mer information 

(Mory, 2004).  
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Fyra väletablerade återkopplingsvariabler (Mory, 2004) är:  

 Kännedom om resultat (Knowledge of Result, KR) – huruvida 

svaret är korrekt eller felaktigt 

 Kännedom om rätt svar (Knowledge of Correct Response, KCR) 

– vad det rätta svaret borde vara 

 Utvecklad återkoppling (Elaborated Feedback, EF) – förklarar 

varför svaret är korrekt eller felaktigt alternativt tillhandahåller 

ytterligare relevant information, samt  

 Försök-igen återkoppling (Try-Again Feedback, TAF)2 – svaret 

är felaktigt och studenten tillåts göra ett eller flera ytterligare 

försök.  

Den utvecklade återkopplingen måste inte vara uppgiftsspecifik där 

informationen hämtats från kraven för uppgiften eller frågan, den kan 

även vara instruktionsbaserad och utgå ifrån lektionsmaterial eller 

utgöra extra instruktion med information utanför den närmaste 

lektionsmiljön (Mory, 2004). 

Ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande betonar att kunskapen inte 

är objektiv utan studenten skapar mening, förståelse och struktur i 

form av mentala modeller utav verkligheten (Elmgren & Henriksson, 

2016) utifrån sina befintliga mentala strukturer, övertygelser och 

tidigare erfarenheter. Läraren kan aldrig överföra sina kunskaper till 

studenter men studenterna kan utveckla sina egna. Återkopplingens 

funktion är coachande och avser att ge intellektuella verktyg för att 

stödja studenten i konstruktionen av verkligheten och möjliggöra 

självanalys (Mory, 2004). 

 

Självreglerande lärande 

Eftersom studenter kan avvisa eller förvanska återkoppling (Mory, 

2004) är återkoppling information studenterna mottar och använder 

(Brooks et al, 2019). Effektiv återkoppling är  

- information vilken mottagits och används (Brooks et al, 2019) 

för att minska diskrepansen mellan en aktuell förståelse eller 

prestation och ett önskat mål genom ökad ansträngning 

                                                
2 Try-again feedback saknar vedertagen förkortning men benämns här TAF. 
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och/eller nyttjande av mer effektiva strategier, dvs. förbättrat 

lärande (Hattie & Timperley, 2007). 

Återkoppling förutsätter bedömning, inom formativ bedömning 

används resultat för att ge återkoppling under lärandeprocessen för att 

förbättra både individuellt lärande och undervisningspraktik. Inom 

summativ bedömning används resultaten för att betygsätta ett avslutat 

lärande (Biggs & Tang, 2011). På motsvarande vis är formativ 

återkoppling en pågående, riktad och specifik återkoppling som mottas 

under en lärandeperiod medan summativ återkoppling är information 

om prestationen efter en avslutad lärandeperiod. Effektiv återkoppling 

förutsätter att formativ bedömning integreras i undervisningen 

(Brooks et al, 2019).  

Eftersom förberedande3, återkopplande och framåtsyftande åter-

koppling inte entydigt kan klassificeras som formativ eller summativ är 

det mer rättvisande att hantera dem som återkopplingens ‘riktningar’ 

– vilka kan vara aktuella i alla faser under och efter lärandeperioden – 

snarare än ‘typer’, ‘kvaliteter’ (Brooks et al, 2019) eller ‘dimensioner’ 

(Hattie & Timperley, 2007).  

Förberedande avser information om uppfyllelse av lärandemål i 

relation till uppgifter eller prestation. Målsättningarna behöver 

klargöras för att gapet mellan nuvarande och avsett lärande ska bli 

tydligt så studenterna ser behovet att minska det. Utmaningar ger även 

en uthållighet trots hinder, avbrott eller konkurrerande alternativ 

(Hattie & Timperley, 2007). Återkopplingen bör visa vilken prestation 

som ska uppnås, hur handlingar och ansträngning kan utvärderas och 

möjliggöra ett fortsatt lärande genom att ställa upp nya målsättningar 

i takt med att de tidigare uppnåtts. Engagemang för akademiska mål 

behöver byggas i kamratgrupper, genom förebilder och tävling då 

studenter inte kan förutsättas vara engagerade (Hattie & Timperley, 

2007). 

Återkopplande avser information om en uppgift eller prestationsmål i 

relation till en förväntad nivå, tidigare prestationer eller huruvida 

studenten når framgång eller misslyckas med en del av en uppgift. 

Riktningen medför ofta formell bedömning och testning med risk att 

                                                
3 Hattie och Timperleys (2007) riktningar feed up, feed back och feed forward benämns 
förberedande, återkopplande och framåtsyftande. För återkopplande finns samma polysemi 
i det engelska (feedback, feed back) som det svenska (återkoppling, återkopplande) språket. 
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betyg och siffror prioriteras framför information som kan förbättra 

lärandet och undervisningen. En betoning av ansvarsutkrävande 

framför lärande och återkoppling (Hattie & Timperley, 2007). 

Framåtsyftande avser information som visar på ytterligare möjligheter 

till lärande i form av utmaningar, självreglering i lärandeprocesser, 

strategier för att lösa uppgifter eller information om vad studenten inte 

förstått. Återkopplingsprocessen kan stängas genom kompletteringar 

där studenterna får agera på den återkoppling de själva skapat eller 

mottagit (Hattie & Timperley, 2007). Riktningarna har diffusa gränser, 

förekommer i cykler snarare än linjärt (Brooks et al, 2019) och fungerar 

integrerat i de fyra nivåerna självet, uppgift, process och självreglering 

(Hattie & Timperley, 2007). 

Den första nivån återkoppling om ‘självet som person’ uttrycker ofta en 

positiv värdering av eller affekt för studenten men ger ingen användbar 

information för lärande eller ökat engagemang. Lovord eller beröm kan 

få kontraproduktiva effekter på lärande beroende på att det filtreras 

genom studenters målsättningar och tolkningar av den egna 

prestationen och förmågan (Hattie & Timperley, 2007).  

Den andra nivån återkoppling om uppgift berör hur väl uppgiften 

utförts eller förståtts. Det kan innefatta att urskilja korrekta eller 

felaktiga svar, inhämta ytterligare information och utöka ytkunskaper 

som att tillägna sig, minnas, reproducera och använda kunskap. 

Återkopplingens funktion är verifierande eller korrigerande och berör 

korrektheten i uppgiftsprestationen (Hattie & Timperley, 2007). 

Ytlärande behövs för att utveckla djupare förståelse (Brooks et al, 

2019).  

Den tredje nivån kallas process och avser förståelse för de 

underliggande strategierna i lösningen av uppgifter. Det innefattar en 

djupare förståelse av lärande där studenter skapar ett meningsfullt 

sammanhang, kan förstå relationer mellan delmängder eller överföra 

färdigheter från en uppgift till andra, svårare eller oprövade, uppgifter 

(Hattie & Timperley, 2007) vilket är i linje med den relationella nivån 

i SOLO-taxonomin (Brooks et al, 2019). Strategier för felanalys 

möjliggör att studenter själva kan återkoppla på den egna prestationen, 

vid misslyckande inse behov av ändring i strategi eller söka hjälp. 

Återkoppling kan bidra till att utesluta felaktiga antaganden, 

vägledning i val av strategi för uppgiftslösning och informations-
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sökning (Hattie & Timperley, 2007). Den fjärde nivån, självreglering4 

innebär att 

- oberoende av andra kunna planera (Hattie & Timperley, 2007), 

jämföra och anpassa det egna arbetet i relation till ställda 

normer, kriterier eller avsett lärande (Brooks et al, 2019) och vid 

behov av andra kunna avgöra hur och när återkoppling bör 

sökas och emottas från andra (Hattie & Timperley, 2007). 

Självregleringsförmåga förutsätter relationellt tänkande (Brooks et al, 

2019) och självvärdering. Den sistnämnda avser metakognitiva 

färdigheter i att utvärdera egen förståelse, ansträngning och strategi-

val, förklaringar av den egna prestationen samt förbättring utifrån mål 

och förväntningar (Hattie & Timperley, 2oo7). Självreglerande 

studenter kan genom inre bearbetning återkoppla på den egna 

prestationen men vid behov av hjälp kan andra återkoppla genom 

ledtrådar om det rätta svaret. Den återkoppling som mest höjer 

studenternas prestation medför att tilltro till den egna förmågan och 

självreglering stärks samt att de riktar sin uppmärksamhet mot 

uppgiften och investerar än mer ansträngning och engagemang i 

lösningen av den (Hattie & Timperley, 2007).  

Brooks (et al, 2019) forskning baseras på grundskoleelever men 

återkopplingsstrategierna kan vara överförbara till högre utbildning. 

Detta eftersom studentpopulationen inte nödvändigtvis är själv-

reglerande och att modellen är tillämpbar (Hattie, 2015). 

 

Examination och bedömningsverktyg 

Kurs- och utbildningsplaner kvalitetssäkras i enlighet med Bologna-

systemet vilket styrt hur kunskapsformer indelats samt medfört en 

ökad betoning på progression (Lindberg-Sand, 2014) och konstruktiv 

länkning för en sammanhängande utbildning (Biggs & Tang, 2011) som 

kvalitet. Utbildningsprogression avser “att det (i en utbildning, en serie 

lektioner eller ett läromedel) ställs successivt ökande krav, som är 

möjliga att uppnå med hjälp av tidigare förväntat lärande” 

(Säfström, 2017. s. 66). Hur aktiva verb används i formuleringen av 

                                                
4 Guttman (1982. ss. 332-333) ansåg att det inom samhällsvetenskapen finns en förvirring 
mellan definitioner, hypoteser och korrelat. Självreglering involverar, antyder eller förutsätter 
åtskilliga begrepp. 
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lärandemål regleras vid vissa lärosäten på fakultetsnivå. Aktiva verb är 

placerade i hierarkiska taxonomier utifrån hur enkel eller komplex 

kunskapen är och taxonomierna används för att säkerställa 

utbildningsprogression (Säfström, 2017).5 Vanligt förekommande är 

SOLO (Biggs & Tang, 2011), Bloom, Millers pyramid och Dreyfus 

modell (University of South Australia, 2019).  

Progression och konstruktiv länkning inom utbildningar utvärderas av 

lärosätena och kvalitetssäkringssystemen utvärderas av UKÄ. Ett 

problem är att utvärderingar premierar akademiskt skriven text medan 

muntliga eller praktiska kunskapsuttryck inte värderas lika högt 

(Säfström, 2017). Inom högre utbildning är praktiska examinationer 

underrepresenterade och används sällan även när de vore lämpliga för 

att examinera lärandemål (Björnehed & Weissmann, 2018).  

Eftersom traditionella examinationsformer (NSHU, 2010; Herjevik, 

2017) och bedömningsmatriser (Stevens & Levi, 2013) behandlats i 

åtskillig litteratur riktas fokus i efterföljande avsnitt mot etablerade 

varianter av datorassistans och examination av praktiska färdigheter. 

 

Etablerade varianter av datorassistans 

Under 1960-talet utvecklades flervalsfrågor och automatisk rättning 

tack vare optisk inläsning och har sedan dess blivit allt vanligare. 

Datorprogram med frågebatterier där studenten kan få omedelbar 

feedback i form av text, video och ljud finns i både formativa och 

summativa varianter (Bull & McKenna, 2003).  

Korta fritextsvar eller hela essäer kan analyseras utifrån innehåll, stil 

eller både och. Validiteten i automatiserad bedömning av text är 

däremot ifrågasatt (Pérez-Marín, Pascual-Nieto & Rodríguez, 2009; 

Rodrigues & Oliveira, 2014). Det finns därutöver semi-automatiska 

arbetssätt där bedömningen utförs av människor utifrån kriterier i 

bedömningsmatriser medan datorn huvudsakligen är en hjälp i att 

förmedla återkopplingen (Adesina et al, 2015). 

 

                                                
5 Detta trots att forskning visat att lärandeprocesser inte är linjära och ifrågasatt hierarkiska 
ordningar eller standardsstrukturer för kunskap (Säfström, 2017). 
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Examination av praktiska färdigheter 

Prestation är utöver personlighet, arbetsmiljö och andra faktorer 

beroende av kognitiva, affektiva och psykomotoriska färdigheter som 

möjliggör att individen kan tillämpa domänspecifik kunskap i form av 

fakta, procedurer och teorier på ett meningsfullt vis (Khan & 

Ramachandran, 2012).6  

Kompetens är förmåga att utföra färdigheter och att vara kompetent är 

en punkt i ett spektrum av prestation. Utifrån Dreyfus modell är 

färdighetstillägnande en process som sträcker sig från träning, att bli 

undervisad av andra, som novis och avancerad nybörjare till att bli 

kompetent och därefter förfina sina färdigheter genom planerad 

träning för att bli skicklig eller rentav expert. Därför är det prestation 

som måste mätas för att bedöma kompetens hos utövaren (Khan & 

Ramachandran, 2012). 

Överförenklingar av Millers pyramid har medfört att ‘utför’ 

klassificerats som prestation medan ‘visar hur’ benämnts kompetens, 

båda är prestation men särskiljs av att ‘utföra’ kan vara faktisk 

prestation medan ‘visar hur’ är uppvisad prestation för bedömning. 

Utifrån denna teoretiska grund har matriser och skattningsskalor för 

observerbara beteenden utvecklats (Khan & Ramachandran, 2012).  

Inom läkarutbildningen har examinationsformen Objective Structured 

Clinical Examination (OSCE) utvecklats. Den baseras på 

standardiserade fall och bedömningsmatriser och anses fånga alla 

lärandedomänerna i Blooms taxonomi samt ‘visar hur’ nivån i Millers 

pyramid (Majumder et al, 2019). En annan utveckling är självskattad 

kompetens där skattningsskalorna är baserade på Dreyfus och Millers 

modeller (Park, 2015).  

I en annan kontext, militär utbildning, används bedömningsmatriser 

för att bedöma färdigheter som situationsförståelse, planering, 

truppföring, spaning och ordergivning där skalorna går från (1) novis 

till (5) expert (Ciaciolo et al, 2010) och beteendeankrade skattnings-

skalor för att bedöma taktiskt tänkande (Phillips, Ross & Shadrick, 

2006). 

                                                
6 Författarna urskiljer mellan ‘competency’ (skicklighet) som en ‘skill’ (färdighet) och 
‘competence’ (kompetens) som ett attribute (kännetecken) hos individen (Khan & 
Ramachandran, 2012).  
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Summering av tidigare forskning 

Återkoppling 

Betyg och ansvarsutkrävande prioriteras ibland framför återkoppling 

och lärande (Hattie & Timperley, 2007; UTS, 2019). Det är viktigt med 

transparens på vilka grunder beslut fattas i betygsärenden men det har 

föga med lärande att göra.7 Information för att rättfärdiga betyg är inte 

återkoppling och den kan därför inte ha någon transparensgivande 

funktion. Däremot kan lärare i praktiken ge information för att 

rättfärdiga betyg och ‘ha ryggen fri'.  

Reflektion kan behövas över det egna arbetssättet. Om det viktiga är att 

certifiera kunskaper och rättfärdiga betyg eller om bedömning och 

återkoppling på ett genomtänkt vis integrerats i undervisnings-

praktiken som verktyg för att främja lärande och engagera studenter. 

 

Tabell 1. Schematisk sammanställning över återkopplingens innehåll 
(information), källa, funktion och teoretiska perspektiv på lärande. 

Benämning Information 
Informationens 

Källa1 

Återkopplingens 
Funktion 

Teoretiskt 
perspektiv2 

KR 

Svaret är 
korrekt eller 

felaktigt 
 

Uppgiftsspecifik 
Bekräftande 
Verifierande 

Behaviorism 

     

KCR 

Vad det rätta 
svaret borde 

vara 
 

Uppgiftsspecifik Korrigerande Kognitivism 

EF 

Förklaring 
varför svaret 

är korrekt 
eller felaktigt 

eller ger 
ytterligare 

information 
 

Uppgiftsspecifik 
Instruktionsbaserad 

Extra instruktion 

Korrigerande 
Motiverande 
Coachande 

Kognitivism 
 

Konstruktivism 

TAF 

Svaret är 
felaktigt och 
studenten får 

fler försök 

Uppgiftsspecifik Korrigerande Kognitivism 

Noteringar. 1Informationens källa är inte bunden till något teoretiskt perspektiv. 
2Återkopplingens funktion har sitt ursprung inom angivet perspektiv men kan förekomma 

inom andra. 

                                                
7 Bedömningar ska ha en positiv effekt på studenters lärande. Betygsättning är en sekundär 
fråga, en god process är betydelselös om bedömningarna saknar relevans för lärandet 
(UTS, 2019b). 
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Tabell 2. Exempel på strategier för effektiv återkoppling utifrån riktning och 
nivå 

Nivå 
(lärandestadie) 

Riktning 

Förberedande 
(feeding up) 

Återkopplande 
(feeding back) 

Framåtsyftande  
(feeding forward) 

Uppgiftsnivå 
(Novis) 

Minska 
komplexitet 

Använd modeller 

Identifiera 
missuppfattningar 

Diagnostisk 
bedömning för 
målsättande 

Undvik överbetoning 
av felanalys (error 
analysis) 

Återkopplandet bör 
vara omedelbart 

Relatera återkopplande 
till framgångskriterier 

Använd ordval från 
framgångskriterier 

Använd stöttning 
(scaffolding) 

Framåtsyftande 
återkoppling bör vara 
läglig 

Använd utmaningar 

Hänvisa till 
målsättningar 
 

Processnivå 
(Skicklig) 

Visualisera och 
organisera 
information 
(graphical 
organiser) 

Minska stöttning 
(scaffolding) 

Öka komplexiteten 

Använd 
bemästrandemål 
(mastery goals) 
 

Mängden 
återkopplande kan öka 

Återkopplandets 
komplexitet kan öka 

Instruera/bedöm/fråga 
(prompts) eller ge 
ledtrådar (cues) 

Mängden 
framåtsyftande 
återkoppling kan öka 

Framåtsyftande 
återkopplingens 
komplexitet kan öka 

Instruera/bedöm/fråga 
eller ge ledtrådar 

Använd utmaningar 

Självreglering 
(Avancerad) 

Minska 
betoningen på 
exempelmaterial 
(exemplars) 

Använd 
bemästrande- och 
prestationsmål 

Fördröj återkopplande 

Eventuellt behövs 
enbart verifierande 
återkopplande 

Fördröj framåtsyftande 
återkoppling 

Minska lärarbehovet 

Utveckla 
självreglerande 
studenter 

Notering. Redigerad och översatt från “Table 4: A matrix of feedback for learning” 
(Brooks et al, 2019. s. 28) 

 

Tabell 1 visar klassificering av återkoppling utifrån traditionella 

perspektiv medan Tabell 2 visar strategier för effektiv återkoppling. 

Den verifierande funktionen med kännedom om resultat är relevant för 

återkopplande till självreglerande studenter, alternativt vid 

användning av flervalsfrågor med eventuellt tillägg av försök-igen 

återkoppling. Effektiv återkoppling baseras annars på kännedom om 

rätt svar kombinerat med utvecklad återkoppling.  

115



 

Återkoppling på uppgiftsnivå kan bestå utav uppgiftsspecifik eller 

instruktionsbaserad information medan återkoppling på process- eller 

självregleringsnivå även kan bestå utav extra instruktion. Utifrån 

perspektivet effektiv återkoppling är nivåerna viktiga medan 

informationens källa framstår som en daterad och irrelevant 

klassificering. 

Både återkopplingens korrigerande (om inte felanalys överbetonas för 

noviser) och motiverande (skapa engagemang för akademiska mål, ge 

utmaningar och ställa upp målsättningar) funktion betonas inom 

effektiv återkoppling. Viktigast är den coachande funktionen med 

vinkling mot att gå från stöttning (när studenterna är på tröskeln till 

att förstå) till att studenterna blir självreglerande (med mindre 

lärarbehov utöver verifierande återkopplande och målsättningar).  

Återkopplingens riktningar kan förekomma samtidigt eller följa på 

varandra i återkopplingscykler fram till och med den summativa 

examinationen (såvida det inte blir komplettering). En återkopplings-

cykel kan gälla läraktiviteter med delmål som steg på vägen eller 

utvecklingen under lärandeperioden. Generellt bör: 

- målsättningar tidigt klargöras, 

- mycket återkoppling undvikas vid lärandeperiodens slut 

(bortsett från om studenterna kan använda den, t.ex. 

komplettering),  

- återkoppling på självnivå (t.ex. beröm om personen) helt 

undvikas, 

- återkopplande på uppgiftsnivå abstraheras till processnivå (med 

överförbarhet till andra uppgifter) eller ges som framåtsyftande 

på självregleringsnivå.  

Vid summativa examinationer avlastar datorassisterad återkoppling 

genom främst verifierande och korrigerande återkoppling på uppgifts- 

och processnivå. Det ger lärare tid att fokusera på återkopplande på 

processnivå och framåtsyftande på självregleringsnivå.  

Det viktigaste är att integrera bedömning och återkoppling i under-

visningspraktiken, göra studenter delaktiga och främja lärande istället 

för att – med summativa examinationer som ‘add-on’ vid kursens slut 
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– främst ‘certifiera’ kunskaper (Boud, 2010) och ‘rättfärdiga’ betyg 

(UTS, 2019). 

 

Examination och bedömningsverktyg 

Färdigheter kräver träning för att utvecklas, det är problematiskt om 

studenternas utveckling fragmenteras genom många orelaterade 

examinationer men även om visst innehåll delegeras till enstaka 

kursenheter. Det behövs bättre sammanhängande examinationer 

genom hela utbildningen (UTS, 2019c). En möjlighet är att utifrån 

examensmål och alumniundersökningar beskriva vad målbilden och 

kompetensen består i för att kunna reflektera över färdighets-

tillägnandet över hela programmet utifrån Dreyfus modell. Det kan 

balansera den ensidiga betoningen på examination av lärandemål i 

varje kursenhet. 

Varianter av datorassistans som förutsätter inköp och utbildning i nya 

datorprogram kan medföra låg flexibilitet, användarvänlighet och höga 

kostnader. Bedömningsmetoden måste vara valid, fånga taxonomiers 

högre nivåer och får inte begränsa examinationsformerna. Begräns-

ningarna med datorassisterad återkoppling är att: bedömningen måste 

vara kriteriebaserad (Biggs & Tang, 2011), och 3-4 kriterier måste vara 

riktade mot samma dimension av prestationen för att mått på 

studieprestation ska kunna skapas.  

Utifrån examinationsform kan olika arbetssätt skisseras (Tabell 3). Vid 

praktisk examination utgörs prestationen utav observerbara beteenden 

istället för skriven text. Examinationerna kan dock utformas på ett 

rättssäkert sätt (Björnehed & Weissmann, 2018) och det finns matriser 

och skattningsskalor som är grundade i taxonomier.  
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Tabell 3. Exempel på arbetssätt utifrån val av examinationsform 

 Examinationsform 

Aspekter utav 
arbetssättet 

Salsskrivning Självständigt 
skriftligt arbete 

Praktisk 
examination 

Exempel (Salsskrivning) Hemtentamen 
Uppsats 

Muntligt 
seminarium  
Klinisk 
undersökning 
Fältövning1 

Lärandemål 
examineras 
genom 
utformning av 

Frågor (flervals- eller 
essäfrågor) 

Instruktion för 
uppgift 

Instruktion för 
uppgift eller övning 

Högre nivåer i 
taxonomi täcks 
in genom att 
fråga eller 
instruktion 
inbjuder till 

Svar innehållande 
mer än referat, 
listade fakta eller 
begreppsdefinitioner 

En text med fler 
kvaliteter än referat, 
listade fakta eller 
begreppsdefinitioner 

Uppvisad 
prestation för 
bedömning2 som 
indikerar mer 
utvecklade 
färdigheter 

Studenternas 
uppvisade 
prestation 

Flera, i regel, 
orelaterade svar 

En längre 
sammanhängande 
text 

Observerbara 
beteenden 

Bedömnings-
kriterierna 
berör 

Svarens relevans och 
i vilken utsträckning 
det efterfrågade 
besvaras som 
indikerar viss nivå i 
kunskap 

För uppgiften 
relevanta 
kännetecken i texten 
som indikerar en viss 
nivå i kunskap och 
färdigheter 

För uppgiften 
relevanta 
beteenden som 
indikerar en viss 
nivå i främst 
färdigheter men 
även kunskap 

Bedömnings-
verktyg 

‘Rättningsmall’ 
Bedömningsmatris 

Bedömningsmatris Bedömningsmatris 
Skattningsskala 

Betygsättning Poängsumman3 eller 
kvalitativ bedömning 
ger betyget 

Sammanvägning av 
styrkor och svagheter 
i texten som grund 
för betyg 

Sammanvägning av 
skattningar av 
observerade 
beteenden som 
grund för betyg 

Noteringar. 1Björnehed och Weissmann (2018) ger fler exempel på praktisk 
examination. 2Observed performance in simulated setting (OPSS) avses (Khan & 
Ramachandran, 2012) då arbetsplatskontext förutsätter verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). 3Råpoäng är inte rättvisande mått på förmåga (Wright, 1997). 
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Raschmätning, forskning och utvärdering 

Raschmätning 

Det finns en familj av Raschmodeller anpassade för olika typer av data 

(Wright & Mok, 2000) som operationaliserar mätningsparadigmet 

additive conjoint measurement (Tennant & Conaghan, 2007). 

Modellerna är sannolikhetsbaserade, bidrar med ökad precision i 

konstruktion av mätinstrument och mätning av förmåga (Boone, 

Staver & Yale, 2014). Raschmodeller kretsar kring mätningskrav där 

lyckad mätning uppnåtts om data passar modellen (Salzberger, 2010). 

Analyser har tidigare utförts av PISA-test (Padilla García et al, 2011), 

fysikprov i nationell skala (Stephanou, 2000) och lärarutbildning 

(Boone, Staver & Yale, 2014). 

 

Endimensionalitet och lokalt oberoende 

Ett statistiskt beroende innebär att ett bedömningskriterium 

innehåller information om ‘svarsmönstret’ för ett annat kriterium. 

Endimensionalitet innebär att det statistiska beroendet mellan en 

samling kriterier kan förklaras av en enstaka latent förmåga (Raykov & 

Marcoulides, 2011).  

Mönstren för kriterier i ett bedömningsinstrument uppvisar likheter 

för att de mäter samma prestation men det finns olikheter då de mäter 

skilda aspekter av prestationen. ‘Lokalt oberoende’ innebär att all 

variation som mönstren delar beror på att de mäter samma latenta 

förmåga, utöver det ska det inte finnas några fler relationer mellan 

mönstren (Marais & Andrich, 2008).  

Om språkbruket i ett bedömningsinstrument medför att lärare skattar 

olika kriterier på liknande sätt är mätningen ‘förorenad’. För att 

identifiera partiska kriterier måste de inbördes relationerna mellan 

kriterierna undersökas (Lazarsfeld, 1950). Vid Raschanalys åstadkoms 

detta genom att korrelera kriteriernas avvikelser (feltermer), är de 

lokalt oberoende ska det inte finnas några signifikanta korrelationer 

(Tennant & Conaghan, 2007). 
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Korrekt rangordning och invarians 

Om bedömningsinstruments skattningsskalor gör vi ofta antagandet 

att språkbruket i kriteriernas nivåer skiljer studenterna åt lika väl som 

poängen eller markeringen vi tilldelar för att rangordna deras 

prestation (Duncan, 1984). Den avsedda ökningen i förmåga längs 

kriteriernas nivåer – där högre nivåer indikerar högre prestation – 

måste avspeglas i data (korrekt rangordning), i annat fall är det 

lämpligt att slå ihop nivåer för att göra dem färre (Hagquist et al, 

2009). 

Att ett bedömningsinstrument fungerar invariant innebär att kriteri-

erna inte uppvisar skilda funktionssätt (Differential Item Functioning, 

DIF) för de på förhand definierade undergrupperna i urvalet eller för 

studenter med olika grad av den latenta förmågan (Hagquist et al, 

2009). Skilda funktionssätt visar sig när sannolikheten att bedömas 

hålla en viss prestationsnivå på ett kriterium varierar för studenter 

tillhörandes olika grupper (t.ex. demografiska eller lingvistiska) trots 

att de har samma grad av latent förmåga (Padilla García et al, 2011). Är 

skillnaden mellan hur olika grupper bedöms utifrån kriteriet 

densamma oavsett vilken grad de har av den latenta förmågan är det 

ett likformigt skilt funktionssätt. Om skillnaden mellan grupperna 

varierar i storlek beroende på vilken grad av förmåga de har så är det 

ett olikformigt skilt funktionssätt (Millsap & Everson, 1993). Invarians 

är en förutsättning för ‘rättvis behandling’ av studenter vid 

examinationer. 

 

Reliabilitet och träffsäkerhet 

I Raschanalys används Person Separation Index, PSI (𝑟𝛽𝛽) som visar 

hur väl bedömningskriterier lyckas skilja studenter åt utifrån deras 

grad av förmåga (Andrich, 1982). Hög reliabilitet medför variation, 

dvs. minskad inverkan av restriction of range.  

Träffsäkerhet berör att kriteriers svårighetsgrad ungefärligt ska 

matcha studenternas grad av förmåga. Om bedömningskriterierna är 

för strikta och uppgifterna för avancerade får vi minimal information 

som beskriver studenternas förmåga. 
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Forskning om och utvärdering av utbildning 

Kvalificerat akademiskt lärarskap avser verksamhet för att förbättra 

och reflektera över praktiker inom högre utbildning. Däribland 

metoder och processer för att studera undervisningspraktiker samt 

datainsamling och kollegial granskning av forskning om undervisning 

och lärande. Kvalificerat akademiskt lärarskap berör även praktiker 

och gemenskap i nationella och internationella nätverk (Fanhangel et 

al, 2016) vilket är betydelsefullt eftersom utveckling av bedömnings-

praktik förutsätter dialog inom professionella gemenskaper (Boud, 

2010).  

Raschanalys, analys av interbedömmarreliabilitet och definitioner av 

de kunskaper, färdigheter och förmågor examinationerna är avsedda 

att mäta ger förutsättningar för forskning om kvalificerat akademiskt 

lärarskap med hög validitet (Peeters, Beltyukova & Martin, 2013). Mått 

på studieprestation konstruerade genom Raschanalys är linjära 

(Wright, 1997) och användbara i regressionsanalyser (Bang 

Christensen et al, 2004).  

Utbildningsrelaterad forskning har berört målorientering och väl-

mående (Bergh & Giota, 2019), utbildningsreformer och bedömnings-

praktiker i relation till välmående, akademisk självkänsla och 

livsnöjdhet (Högberg et al, 2019), urvalsprocesser och senare studie-

prestation (Bäccman & Wolgers, 2012) samt prediktion av avhopp 

(Ameri et al, 2016).  

Progression kan även utvärderas genom att relatera mått på prestation 

i en kurs till mått på senare prestationer och följa studenters utveckling 

över tid. Mätningen kan komplettera självvärderingar med mål-

matriser för kurser och program där progression dokumenteras i form 

av kursers bidrag till uppfyllnad av utbildningsmål (Klasén, 2012).  
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Metod 

Examinationsform och bedömningsverktyg 

Salsskrivning för ett ämneslärarprogram, termin 1, 2016.  

Tabell 4. Salsskrivningens essäfrågor klassificerade utifrån SOLO-taxonomin 

Fråga Nivå och motivering 

1) Hur är Auguste Comte relaterad 
till sociologin? 

Flerstrukturell: beskrivning av separata 
delar 

2) Förklara vad som menas med civil 
ouppmärksamhet och ge ett eget 
exempel 

Flerstrukturell: förklaring av ett begrepp 
och exemplifiering med en företeelse 

3) Vad gör en etnometodolog? Ge 
exempel 

Flerstrukturell: exemplifiering av separata 
delar 

4) Back stage. Front stage och 
intrycksstyrning är centrala 
begrepp i Goffmans dramaturgiska 
perspektiv- Förklara dessa 
begrepp och ge sedan ett eget 
exempel (inte klassrumssituation) 
på hur de kan användas för att 
analysera social interaktion 

Relationell: begreppen bygger på en 
teatermetafor och behöver definieras i 
relation till varandra. Ett fullgott svar 
förutsätter därutöver att alla tre begrepp 
används för att beskriva hur interaktionen 
i en situation kan analyseras. 
Klassrumssituationer används som 
exempel i undervisningen 

5) Förklara de två principer som 
Yvonne Hirdman menar att 
genussystemet fungerar genom 

Relationell: de två logikerna ska först 
förklaras och ett fullgott svar förutsätter 
att delarna relateras till varandra i en 
beskrivning av genussystemet 

6) Beskriv hur Durkheim och Weber 
såg på relationen mellan 
samhällsstruktur och individens 
möjlighet till medvetet handlande 

Utvidgad abstraktion: först behöver 
relevanta delar ur Durkheims respektive 
Webers begreppsapparater väljas. Därefter 
ska de sammanfogas till ett synsätt på 
aktör-strukturproblemet och kontrasteras 

7) Èmile Durkheim har haft stort 
inflytande över modern 
sociologisk teoribildning. Beskriv 
hur, ge två exempel 

Utvidgad abstraktion: Svaret förutsätter en 
beskrivning med begrepp för Durkheims 
syn på social interaktion. Synsättet ska 
sedan relateras till en teori med liknande 
begrepp. Därefter ska två exemplifieringar 
finnas med av moderna teoretiker som 
inspirerats av Durkheims teorier 

8) Pierre Bourdieu menade att skolan 
kan bidra till att vidmakthålla 
sociala och ekonomiska orättvisor, 
hur då? 

Utvidgad abstraktion: ett fullgott svar 
kräver definitioner av kapitalformerna, 
habitus och kulturell reproduktion. 
Delarna ska sedan inordnas i ett 
resonemang om hur skolan kan bidra till 
att vidmakthålla orättvisor 

Utifrån en ‘rättningsmall’ skrevs poäng in i en datamatris. Kontroll-

räkning hanterades i statistikprogrammet (SPSS) och återkoppling 

exporterades till Excelark som lades upp på It’s Learning. 
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Administrering, återkoppling och analys 

Bedömningskriterier kan omarbetas till frågor i en webbenkät som 

data kan exporteras från. Kontrollräkning och återkoppling kan 

hanteras i SPSS med hjälp av styrfiler (syntax), tabeller med åter-

koppling på individnivå kan exporteras till Excelark (funktionen case 

summary där grupperingsvariabeln är ID) som kan läggas upp på 

lärplattformar. Bedömningskriteriets formulering blir kolumnrubrik 

(variable label) och cellen innehåller vilken nivå studentens svar 

bedömdes hålla, dvs. tilldelad poäng (value label). Vilka bedömnings-

kriterier som ska visas i tabellen och layout bestäms genom styrfilen. I 

Bilaga 1 finns exempel på hur återkopplingen kan se ut. 

Datorprogrammet RUMM 2030 användes för analysen (Andrich, 

Sheridan & Lou, 2010) och partial credit model (Wright & Masters, 

1982) valdes eftersom den kan hantera bedömningskriterier med olika 

antal nivåer. 

 

Tidsberäkning för personalplanering 

Ett antal inlämningar kan bedömas för att beräkna genomsnittligt 

antal minuter per inlämning utifrån sedvanlig bedömning (�̅�𝑠). Övriga 

inlämningar kan bedömas med digital bedömning för att beräkna 

genomsnittligt antal minuter per inlämning utifrån digital bedömning 

(�̅�𝐷). En proportion kan då beräknas och subtraheras från 1, resultatet 

är en konstant för bedömningsmetod, 𝑘𝐵 = 1 −
�̅�𝑑

�̅�𝑠
. För att visa hur 

mycket kortare eller längre tid digital bedömning tar behöver 

konstanten multipliceras med genomsnittligt antal minuter per 

inlämning med sedvanlig bedömning (𝑘𝑏�̅�𝑠). Välj hur många minuter 

lärarna ska ha per inlämning för återkopplande på processnivå eller 

framåtsyftande på självregleringsnivå (𝑥𝑒).  

Beräkningen av antal sparade minuter (T) baseras på antal 

inlämningar (N), återkoppling (�̅�𝑓), kontrollräkning (�̅�𝑘), den nya 

konstanten (𝑘𝑏�̅�𝑠) och effektiv återkoppling (𝑥𝑒). Vilket kan 

formuleras:  

𝑇 = 𝑁(�̅�𝑓 + �̅�𝑘 + 𝑘𝑏�̅�𝑠) − 𝑁(𝑥𝑒) 
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Resultat 

Dimensionalitet, reliabilitet och träffsäkerhet 

Två kriterier som berörde alternativa utgångspunkter (friutrymme för 

att ta hänsyn till det övriga bedömningskriterier inte täckte in) avvek. 

Det avvikande var att de som presterat högst (full poäng) inte hade 

någon poäng på alternativa kriterier, avvikelsen var därmed inbyggd i 

poängsättningen. Reliabilitetsindexet bekräftar att bedömnings-

kriterierna väl differentierade förmåga, 𝑟𝛽𝛽 = 0,89. 

Figur 1. Studenternas förmåga och kriteriernas nivåer 

Förmågan var lägre än bedömningskriteriernas nivåer men det finns 

nivåer som matchar studenternas förmåga bortsett från de tre till 

vänster som knappt klarade något kriteriums nivå. 

 

Essäfrågornas svårighetsgrad 

SOLO-taxonomin gav en teoretisk rangordning där frågorna 1-3 bör 

vara enklast (flerstrukturell), 4-5 medelsvåra (relationell) och 6-8 

svårast (utvidgad abstrakt). Empirin visar en annan rangordning! 

Tabell 5. Frågornas svårighetsgrad utifrån empiri 

Logits Fråga 

 4 – Goffman, relationell 

<-1,0 1 – Comte, flerstrukturell 

 2 – Civil ouppmärksamhet, flerstrukturell 

 7 – Durkheim och sociologisk teori, utvidgad abstrakt 

<0 6 – Durkheim, Weber och aktör-struktur, utvidgad abstrakt 

>0 8 – Pierre Bourdieu och orättvisor, utvidgad abstrakt 

 5 – Yvonne Hirdman och genussystemet, relationell 

>2,0 3 – Etnometodologer, flerstrukturell 

124



 

Frågorna 4, 1 och 2 var väldigt enkla. Det märkligaste är att frågorna 

om Hirdman och etnometodologer var så svåra. Eftersom de är på 

relationell respektive flerstrukturell nivå borde de vara enklare. 

 

Korrekt rangordning 

Det fanns problem med nivåerna i ett bedömningskriterium.  

Figur 2. Category Probability Curve, exempel Goffmans dramaturgiska ramverk 

Nivåerna var inget begrepp (0), något (1) och alla begrepp (2). Oavsett 

vilken förmåga studenter har är det aldrig vanligast att de anses 

prestera på mellannivån (1). Vilket indikerar bristande tillförlitlighet i 

skattningen av mellannivån. 
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Bedömningskriteriernas svårighetsgrad 

Tabell 6. Bedömningskriteriernas svårighetsgrad utifrån empiri 
Logits Krit. Bedömningskriterium 

 4_2 Front stage 

<-2,5 4_3 Intrycksstyrning 

 1_1 Comte var en av grundarna till den sociologiska disciplinen 

<-2,0 8_6 Relevant exemplifiering av konsekvenser 

 7_1 Durkheims syn på social interaktion utifrån begrepp som social 
struktur, solidaritet eller social sammanhållning 

 4_1 Back stage 

<-1,5 6_2 Konstaterar att sociala fakta begränsar individens beslutsutrymme 

 7_3 Relevant exempel 1 

 4_4 Exempel Goffmans dramaturgiska ramverk 

 1_3 Comte var tongivande inom den positivistiska tankeströmning som gav 
upphov till den kvantitativa inriktningen inom sociologin och att han 
därmed blev en viktig gestalt inom sociologins metoddebatt 

< -1,0 2_1 Civil ouppmärksamhet 

 2_2 Eget exempel som illustrerar förklaringen 

 6_6 Beskriver hur Weber ansåg samhället vara uppbyggd av individers 
handlingar 

 1_2 Durkheim var starkt metodologiskt och innehållsmässigt influerad av 
Comte 

 6_1 Definierar sociala fakta 

Ca 0 8_3 Beskriver betydelsen av familjens kontaktnät, socialt kapital 

 8_4 Kulturellt kapital, betoning på förkroppsligad form, relaterat till hur 
elever talar och för sig 

 8_1 Kulturell reproduktion som process 

 7_2 Relaterar Durkheims perspektiv till en modern teori som antingen 
berör sociala relationer, socialt stöd eller socialt kapital 

 3_3 Försöker förstå hur ordning och meningsfullhet skapas och upprätthålls 
i en viss social kontext samt är intresserade av vad som sker när man 
genom interaktionsvandalism bryter mot normer och förväntningar 

 6_5 Alternativ relevant utgångspunkt ifall anomikriteriet ej uppfyllts 

 6_3 Beskriver hur sociala omgivningen påverkar individens handlingar 

 6_9 Alternativ relevant utgångspunkt 

 3_1 Använder metoder som vanliga människor gör i vardagen för att förstå 
andra 

 5_2 Hierarki 

 8_2 Symboliskt kapital 

 6_4 Beskriver anomins, försvagade eller bristande moraliska värden, 
betydelse 

 6_8 Beskriver hur samhället struktureras genom byråkratisering för ökad 
effektivitet vilket medför en risk för en ‘rationalitetens järnbur’ där livet 
blir så överreglerat att individen varken har beslutsutrymme eller 
livsglädje 

>1,0 5_1 Isärhållande 

 7_4 Relevant exempel 2 

 1_4 Alternativ relevant utgångspunkt 

 6_7 Beskriver avförtrollningen av världen där traditionella värden ersätts av 
ett tekniskt och vetenskapligt förhållningssätt 

>2,0 3_4 Alternativ relevant utgångspunkt, särskilt Harold Garfinkel 

 5_3 Relaterar principerna till varandra, beskriver systemets funktionssätt 

>2,5 8_5 Habitusbegreppet 

>3,0 3_2 Ofta utför studier av antropologisk karaktär där de lever och fördjupar 
sig i en specifik miljö 
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Alla utom tre klarade av att få viss eller full poäng på de första fyra 

bedömningskriterierna (≤-2,0 logits). När studenten inte klarar de 

enklaste kriterierna kan det vara aktuellt att fråga om studierna, om 

något ovanligt inträffat nyligen eller om något hände under 

salsskrivningen. Ingen fick full pott på de åtta svåraste bedömnings-

kriterierna (≥1,0 logits). Det finns inga takeffekter där studenternas 

förmåga överstiger de svåraste bedömningskriterierna. Komplicerade 

begrepp och frågor på abstrakt utvidgad nivå är däremot uppblandade 

med enkla beskrivningar av vad etnometodologer gör (flerstrukturell 

nivå) och Hirdmans genussystem (relationell nivå). Det är kontra-

intuitivt jämfört mot SOLO-taxonomins teoretiska rangordning men 

förklaringen står att söka i undervisningen: etnometodologi, genus-

systemet och Bourdieu ägnades viss uppmärksamhet som delar i en 

föreläsning vardera medan klassikerna (Marx, Weber och Durkheim) 

fick större utrymme och återkom i flera föreläsningar. 

Undervisningspraktiken förklarar inte hela skillnaden eftersom 

Bourdieu gavs lika lite utrymme som Hirdman eller etnometodo-

logerna. Essäfrågan förutsatte svar på utvidgad abstrakt nivå men ändå 

var flertalet av dess bedömningskriterier enklare att klara av. Det kan 

dock röra sig om att vissa av bedömningskriterierna för Bourdieu-

frågan berör enklare definitioner (vilket är anledningen till att 

definitionerna gavs 0,5 istället för 1 poäng). 

 

Relationen mellan råpoäng och estimerad förmåga 

De första fem essäfrågorna på flerstrukturell och relationell nivå gav 15 

poäng och de tre sista frågorna på utvidgad abstrakt nivå gav också 15 

poäng. Maxpoängen var därmed 30, för VG krävdes 22,5 poäng (utöver 

flerstrukturell och relationell nivå krävdes att studenten skulle klara av 

frågor på utvidgad abstrakt nivå) och för G krävdes 15 poäng. Beroende 

på poängsättningen premieras olika aspekter och salsskrivningen 

gynnade bredd (begränsad kunskap om mycket) snarare än djup 

(ingående kunskaper eller förståelse). Vid första anblick verkar 

kombinationen av essäfrågor skrivna utifrån högre nivåer i SOLO-

taxonomin, förstaterminsstudenter och poängsättning för bredd inte 

vara någon succé eftersom en knapp majoritet blev underkända och 

ingen blev väl godkänd. 
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Tabell 7. Rankning (lägst till högst), råpoäng, förmåga och betyg  

Rankning Råpoäng Förmåga Betyg 

9 12 -1,016 U 

13 13,5 -0,696 U 

16 15 -0,386 G 

22 19,5 0,371 G 

25 21,5 0,680 G 

29 22 0,838 G 

Noteringar. En student fick göra omtentamen på grund av 1,5 poäng och studenten med 
högst förmåga var 0,5 poäng ifrån VG. 

 

Bedömningskriterierna var specifikt formulerade, poängsatta utifrån 

antalet prestationsnivåer och poängen för bedömningskriterierna 

adderades till essäfrågans poäng. Det ger en liten felvariation vilket 

medför att det är acceptabelt att ge U om 1,5 poäng saknas eller enbart 

G om 0,5 poäng saknas. En rigorös poängsättning utesluter däremot 

inte att några av studenterna kan ha läst in sig och klarat av svåra 

bedömningskriterier men inte belönats för det. 

Figur 3. Studenternas testprofiler på salsskrivningen 
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Kriterierna är rangordnade utifrån svårighetsgrad, enklast längst till 

vänster och svårast längst till höger. De vertikala axlarna visar nivån 

där botten innebär misslyckande, mitten en mellannivå och högst upp 

högstanivån.  

Två bedömningskriterier hade tre nivåer medan övriga endast hade två 

nivåer och att mitten är den högsta prestationsnivån för dessa.  

De övre studenterna (rank 9 och 13) är underkända, i mitten är den ena 

studenten (rank 16) precis godkänd medan den andra (rank 22) har 

viss marginal. De nedre studenterna är 1 poäng (rank 25) respektive 0,5 

poäng (rank 29) från väl godkänt.  

Studenten längst upp till vänster har klarat av ett betydligt svårare 

kriterium (>2,0 logits) än den precis godkända studenten. Studenterna 

i mitten klarar inte av kriterier vars svårighetsgrad överstiger 1,5 logits. 

De nedre studenterna klarar kriterier som överstiger 2,0 logits.  

Med en poängsättning justerad utifrån svårighetsgrad är det möjligt att 

ena studenten inte behövt göra omtentamen medan de två nedre varit 

väl godkända. Kvalitativ bedömning kan vara mer rättvisande än 

poängsättning om den inte justerats utifrån bedömningskriteriernas 

svårighetsgrad. 

 

Diskussion 

Återkoppling 

Datorassisterad återkoppling kan dels bidra med transparens men 

främst återkoppling med verifierande och korrigerande funktioner. 

Om lärare avlastas kan de vid summativa examinationer fokusera på 

att ge återkopplande på processnivå med överförbarhet till framtida 

uppgifter och framåtsyftande återkoppling inriktad mot själv-

regleringsnivån för att tillvarata återkopplingens coachande funktion. 

Vid summativa examinationer finns inte mycket mer att hämta, 

mängden återkoppling kan rentav minskas så studenterna inte 

distraheras från processer eller självreglering. 
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Examination och bedömningsverktyg 

Etablerade varianter av datorassistans utgör alternativ om det finns 

resurser i form av ekonomi och tid att lära sig nya datorprogram. 

Flexibilitet är oumbärligt då kriterier enkelt måste kunna ändras för 

bibehållen validitet och att examinationsformerna inte begränsas. 

Datorassisterad återkoppling har ytliga likheter med semi-automatisk 

datorassisterad bedömning (Adesina et al, 2015) men baseras på 

samarbete: lärare avlastas och får bedömningsverktyg medan forskare 

får data. Istället för enkäter eller intervjuguider är forskarens roll att 

utveckla bedömningsverktyg. Det ger flexibilitet då bedömningen 

anpassas utifrån examinationerna. Arbetssättet är tillämpbart vid 

praktisk examination eftersom det finns lämpliga examinationsformer 

och bedömningsverktyg. På samma vis som salsskrivningen 

utvecklades utifrån SOLO-taxonomin och utvärderades går det att 

utifrån andra modeller utveckla och utvärdera verktyg för praktisk 

examination.  

Rapportbidraget visar att salsskrivningars poänggränser ger en 

skenbar objektivitet i betygsättningen. Råpoängen måste justeras 

utifrån bedömningskriteriernas svårighetsgrad för att ge rättvisande 

mått på studenternas förmåga. Andra prioriterade områden är att 

integrera formativ bedömning och återkoppling i undervisnings-

praktiken och reflektera över ämneskunskaper och färdighets-

tillägnande utifrån examensordning och arbetsmarknad. Möjligtvis 

utifrån taxonomier eller modeller som annars sällan används utanför 

den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 

 

Forskning om och utvärdering av utbildning 

Figur 1 och Tabell 7 visar hur problematiken med restriction of range 

kan undvikas genom att utgå ifrån bedömningskriterierna istället för 

studieresultat i Ladok. Mätningen fångar vad som faktiskt exami-

nerades i kursen istället för vad dokumentationen påstår. Arbetssättet 

bidrar till validering av examinationer och ger information av relevans 

för undervisningspraktik och bedömning, vilket resultatavsnittet i 

detta rapportbidrag är ett exempel på. Empirin kan även användas till 

utvärdering av urvalskriterier och data från flera, på varandra följande, 

examinationer ger möjlighet att analysera hur studenternas prestation 

utvecklas under utbildningen.  
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Varken korrelation eller prediktion innebär kausalitet, för att fastställa 

ett orsakssamband krävs att orsaken föregår verkan (temporal 

precedens), att orsak och verkan är relaterade (samvariation) samt att 

alternativa förklaringar uteslutits, dvs. att ingen tredje variabel 

förklarar sambandet (statistisk isolering). Därför finns behov av att 

kombinera longitudinell design med hierarkiska linjära modeller 

(Duckworth, Tsukayama & May, 2010), vilket förutsätter linjära mått 

(Wright, 1997). 

Forskning, med ovanstående inriktning, behövs för att klarlägga 

reformers effekter inom högre utbildning och följa studenters och 

utbildningsprograms utveckling över tid i relation till viktiga utfall. 

Mätningen av studieprestation skulle även kunna underlättas genom 

samarbete och utbyte inom nätverk inriktade mot kvalificerat 

akademiskt lärarskap. 
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Bilaga 1. Illustrativt exempel på återkoppling 

Baserat på hemtentamen för delkursen Skolans värdegrund vilken 

bedömdes med analytisk bedömningsmatris. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Figur 4. Utdrag ur återkopplingstabell, att realisera värdegrundsuppdraget 

 

 

Figur 5. Utdrag ur återkopplingstabell, betyg och ytterligare information 
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