I rapporten kan du nu ta del av några av konferensens bidrag. Vi hoppas
att texterna kommer att inspirera lärare och andra anställda vid Uppsala
universitet till att fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla universitetspedagogiken. Och att detta görs tillsammans med studenterna som
medskapare, inte bara deltagare, av framtidens utbildning.
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Förord

Varannan höst arrangerar enheten för universitetspedagogik konferensen i
universitetspedagogisk utveckling vid Uppsala universitet. Konferensen är
en mötesplats för anställda och studenter vid Uppsala universitet där deltagarna kan lyssna på inspirerande föredrag, utbyta pedagogiska erfarenheter, möta nya och gamla kollegor, och få en inblick i den pedagogiska
utveckling som pågår vid vårt universitet.
Den 14 oktober 2015 samlades pedagogiskt intresserade lärare och studenter på Campus Blåsenhus för att ägna en heldag åt att lyssna, diskutera
och reflektera över pedagogik. Programmet rymde allt från en inspirerande ”keynote speaker”, presentationer av pedagogiska projekt, anföranden av pedagogiska pristagare, runda bordssamtal, postrar och verkstäder.
Prorektor Anders Malmberg, tillsammans med Åsa Kettis från avdelningen för kvalitetsutveckling, inledde med att lyfta fram att konferensen blivit en ny tradition bland andra månghundraåriga traditioner vid vårt universitet. De tog avstamp i universitets mål och strategier där en förstklassig utbildning med forskningsanknytning är ett viktigt mål och poängterade att utbildning av högsta kvalitet förutsätter ständig universitetspedagogisk utveckling. Vidare tog Åsa upp vikten av att balansera den
grundläggande akademiska friheten mot omvärldens krav. Anders belyste
att ett flertal aktuella teman inom pedagogisk forskning togs upp på konferensen; han nämnde bland annat aktiv studentmedverkan, kulturarvet
som pedagogisk resurs och e-lärande.
Susanna Barrineau, student inom projektet för aktiv studentmedverkan
(ASP) introducerade sedan de olika studentpresentationerna på konferensen. Bidragen är resultat av idéer som inkom i den studenttävling som
ASP-projektet arrangerat med syfte att öka studenternas påverkan på utvecklingen av sin egen utbildning.
Varje vår utses universitetets pedagogiska pristagare och dessa bjuds in att
hålla ett inspirationsanförande på konferensen. De pristagare som presenterade sina pedagogiska erfarenheter och reflektioner under årets konferens var: Susanne Mirbt från vetenskapsområdet matematik, naturvetenskap och teknik (pristagare 2013); Mika Hietanen, vetenskapsområdet
teologi, humaniora och lärarutbildning (2013); Birgitta Tomkinson, vetenskapsområdet medicin och farmaci (2014); Malin Östman, fria priset
(2013); Dan Bäcklund, vetenskapsområdet juridik och samhällsvetenskap
(2014); Johanna Jacobsson, fria priset (2014). Pristagarna tog upp så vitt
skilda ämnen som vad det innebär att vara en god lärare och hur man motiverar och stimulerar studenternas tänkande till universitetsutbildning för
integration. Ett av temana för konferensen, aktiv studentmedverkan, blev
också föremål för reflektion.

Detta tema fortsatte efter lunchen då årets ”keynote speaker”, professor
Alison Cook-Sather från Bryn Mawr College i USA, inledde eftermiddagen. Titeln på hennes presentation var ”From Active Student Engagement and Participation to Student-Faculty Partnership”. Genom att omdefinera begreppet “student engagemang” ville hon inspirera till att bjuda in
studenter till att bli medskapare av sin utbildning snarare än bara deltagare.
Årets konferens hade ett mycket innehållsrikt program med upp till nio
parallella sessioner på för- och eftermiddagen. Förutom temat aktiv studentmedverkan, som redan nämnts, diskuterades också teman som elärande, spridning av erfarenheter och internationella perspektiv, studenters attityder, förväntningar och reflektioner kring studierna, kunskaper
och kompetenser samt kvalitetsfaktorer i undervisningen. Det var många
intressanta presentationer och diskussioner och nog var det många av oss
som önskade att de kunnat vara på flera ställen samtidigt!
Dagen avslutades med reflektioner från konferensen och prisutdelning för
tipspromenaden med pedagogiska förtecken. Att aktiv studentmedverkan
varit ett starkt tema under dagens konferens kunde nog alla skriva under
på. Studentpresentationerna inom detta tema fick en mycket positiv respons bland de närvarande lärarna och diskussionerna präglades av en reciprocitet som bildar en god grund för en fortsatt dialog. Men studenterna
behöver medvetandegöras om att samtalet om studenters lärande faktiskt
också är deras fråga och inom detta område behövs fler insatser. Ett annat
viktigt perspektiv under konferensen var att här finns plats för metareflektion över vårt eget sätt att undervisa. Konferensen bjöd på många tankar och tips om undervisning, inte minst Susanne Mirbts ”salami-taktik”,
och möjligheter att metareflektera över ”because” – varför undervisar jag
som jag gör? Att finna motivationen för sitt lärande och undervisande är
avgörande och etos har en viktig plats här. Många pedagogiska eldsjälar
var på plats på konferensen och visade att en viktig drivkraft till att göra
som man gör är att det är roligt. Att bejaka passionen för pedagogiken är
viktigt!
Även om konferensen var tematiskt indelad i viss utsträckning, så har vi
valt att inte presentera rapporten utifrån teman eftersom flera teman då
skulle innehålla endast en text. Istället har vi valt att presentera texterna i
alfabetisk ordning efter försteförfattarens efternamn. Texterna presenteras
i författarnas ursprungsformat förutom en mindre teknisk redigering för
anpassning till rapportseriens format och justering av tryckfel. Innehåll,
ordval och formuleringar är i övrigt enligt författarnas ursprungsmanus.
Till sist vill vi tacka alla som deltog i konferensen och gjorde den till en
stimulerande och intressant erfarenhet för alla. Genom att lyssna, diskutera och reflektera går vi vidare i vår egen och gemensamma pedagogiska
utveckling på Uppsala universitet. Vi ser fram emot att ses på konferensen 2017!
Uppsala, våren 2016
Katarina Andreasen och Maria Magnusson
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Build for Pedagogical Reflection

Staffan Andersson and Jannika Andersson Chronholm
Department of Physics and Astronomy

Introduction
A central part of professional practice and development is reflection (Schön, 1983).
University teachers participating in courses and professional development workshops
held by us and our colleagues (Elmgren, Andersson, Pears & Pålsson, 2013) generally
rank collaborative discussions and reflection exercises as most valuable. However,
many participants simultaneously address a lack of creative methods and efficient tools
to support professional reflection.
One way to facilitate such reflective activities in an engaging way is serious play
(Rieber, Smith & Noah, 1998). Utilizing playful activities for reflection often result in
intense personal engagement and creative insights. The LEGO company combined
their building blocks with this philosophy in the design of LEGO Serious Play (James,
2013). The core idea of this activity is using LEGO building blocks to represent, analyse and discuss different issues. Both metaphorical and direct approaches can be used
by participants when building their representations. The method has evolved and been
used by numerous organisations and companies, such as Red Cross, NASA and
Google.
LEGO Serious Play has also been used for both teaching and educational development. It has, for example, been used to develop students’ reflective and creative
thinking (James & Brookfield, 2014), to evaluate a course unit (Nerantzi, Moravej &
Johnson, 2015) and to enhance development discussions (Hinthorne & Schneider,
2012). We have utilized the method to explore engineering teachers’ ideas regarding
their work (Andersson Chronholm & Andersson, 2015), physics teachers views about
their role as teacher (Andersson, 2015) and teacher students’ reflections about their
educational programme.
This paper reports on a workshop for university teachers held at a conference in
higher education pedagogics at Uppsala University 14 October 2015. We will describe
the method, as used in the workshop. Representations of higher education dilemmas,
built by participants, are presented and discussed.

Running Reflective Workshops
Setting up a workshop
A sufficient amount of LEGO building blocks and suitable tables are needed to arrange a workshop. There are special kits of bricks available for LEGO Serious Play, but
any broad selection of pieces serves the purpose. Our setup consists of around 30 litres
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of general LEGO bricks from different models. Experiences from earlier workshops
showed that numerous objects and small LEGO people were appreciated by participants, so the collection has been expanded with such pieces. We also provide a selection of flat foundations for participants to build scenes upon.
The tables for the workshop are set up in the room so that participants can gather
around them. Our experience is that it is good to start pouring out the pieces on the
tables as the participants enter the venue. This creates a nice and creative start of the
workshop as many participants marvel at the multitude of pieces. This was clearly exemplified at this workshop as many participants immediately started to play with the
pieces. Passing conference participants were also attracted into the venue and additional tables had to be brought in. Figure 1 shows the general setup for the workshop.

Figure 1. Two participants at one of the workshop tables.

Starting the workshop
The workshop started with a brief introduction, with content similar to the introduction of this paper. The participants were then engaged in three warm-up exercises.
The purpose of warm-up exercises is to create a friendly and productive atmosphere in preparation for the later reflective exercises. These exercises are chosen depending on participants, time frame, goals of the workshop and other reasons. As the
total time for this workshop was only 45 minutes, we choose to have three warm-up
exercises. Two of these were collaborative tasks, as we had planned for collaborative
building in the final reflective task.
Participants worked in pairs during the first exercise. Their task was to build a tower,
as high as possible, in 90 seconds. This distinct exercise was easy for participants to
engage in collaboratively and showed that there are multiple ways to approach a building task. During the second exercise, participants built representations of animals individually. These were shown to the group around the table who had to identify the animal. This task trained both representation and interpretation, as participants were not
allowed to use actual animal figures. All participants around a table collaborated during the third warm-up exercise. Their task was to jointly build a representation of a
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feeling. The representations were then handed to another table where participants discussed the representation.
The major reflective building task was introduced after these warm-up exercises.
The participants around each table were asked to identify an academic teaching problem that they would like to discuss. They were then given fifteen minutes to build a
detailed representation of this problem. These representations could then be used for
further discussion and reflection. This last part was sadly very short due to the time
constraints of the workshop.

Reporting on the workshop results
All participants were informed that the workshop would be documented and presented in these proceedings. They agreed to participate in pictures and to share their built
representations and discussions regarding these. Some general pictures were taken during the start of the workshop. The representations from the final exercise were photographed and participant presentations were video recorded. Relevant parts of these
recordings were transcribed and translated into English for this report.

Five Scenes of Academic Teaching Problems
The conference workshop resulted in five different scenes collaboratively built by the
participants. These scenes are presented in the following sections with a thematic
name, one overview picture, transcripts from participant presentations and some reflections by the authors.

The Teachers' Dilemma

There is an... a very much a mixture of students here, where some are very motivated. So
they are sitting here in the front row as small candles. And then there are some... lying here
in the back... with hangovers and are hallucinating... And then there are some who are
coming too late, as you can see. Who aren't in the hall yet. Many sit and talk in their mobile phones. And then the teacher who is still struggling on and still is wearing the mantle.
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And believe that she is... Yeah... And although the teacher still has the mantle on, she is
spiritually on her way out... There! [Emphatically points at the wraith leaving the classroom]
The heterogeneous student population were discussed in three of the representations
built at the workshop. The issue of seeing, reaching and engaging all students was seen
as general, but especially pronounced at large enrolment courses during early years.
Smartphones, and sometimes other technological tools sometimes are described as part
of this problem, as we also have seen before (Andersson Chronholm & Andersson,
2015). Simultaneously, many teachers raise the point in following discussions that
such tools have the possibility to transform teaching and learning, and thereby perhaps
help bridging the gap between teachers and the multitude of students.

The Wall

There is a reality out there, with a lot of toys... and it's fun and it's joyful... And in the
classroom, where it is theoretical and rather gloomy... and where money to some part control... what can be done. So it is this... how can we get the teaching to be connected to the
reality. There are very high walls, as you can see.
The contrast between the world outside and the classroom is a common theme within
the representations by physics teachers we have seen previously (Andersson, 2015).
The issue in those cases has generally concerned bringing the students from reality into
the disciplinary classroom world. This representation from the workshop shows another perspective. These instructors raise the issue regarding ways to connect the classroom to the creative world outside. Such connections would help make university
teaching and learning more relevant and joyful. Different suggestion for how to do this
was raised in the concluding discussion, such as excursions, "reality" inspired problems
and relevant practical exercises.
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A Multitude of Interpretations

Here is a very sympathetic teacher... we put a lot of time on choosing the teacher figure.
There! He has a pointer here... and he is trying to explain a graph... a very complicated
graph here. And then one sees... Here are the students then. It's a heterogeneous student
group... with different backgrounds. But they interpret this graph in very different ways...
One sees a dog. One sees a palm tree. Ones sees a ... and so forth. So we have a little...
[points as the question mark on the board.] This like... transferring what we want to say...
how it lands by the students... this can be very different, depending on what recipients we
have. And the distance is very large here, you see... between teacher and students.
The distance between teacher and students is another recurring theme that we have
observed previously (Andersson Chronholm & Andersson, 2015). This representation
combines that theme with the heterogeneous student population. Participants discussed that a decreased distance between students and instructors hopefully could facilitate communication and help teachers to better understand the students. It is interesting to note that the description of this representation has a rather strong emphasis
on information transfer from instructor to students.
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The Two Classrooms

We have tried to show the contrast between two different types of classrooms. One rather
traditional lecture... where the lecturer is standing at the front... He is rather old and set in
his ways. And the students sit there and most are rather dissatisfied, but some maybe
thinks this is very good. While here is a more... an active classroom where students sit in
groups and discuss. And the teacher walks around. The students are generally somewhat
happier. And then we have built clocks... This one goes very quickly [Spins the clock over
the active classroom]. And that clock, it is like it is standing still. [Points at the clock in the
"traditional" classroom].
This representation contrast two archetypical teaching situations - one teacher-focused
with emphasis on information transfer and one student-centred with emphasis on conceptual change. These two approaches, and their background, have been described by
Trigwell & Prosser (2004). Although student-centred active learning approaches have
been shown to promote successful learning (Freeman et al., 2014), there are still some
resistance towards a change of practice. This tension has been raised also during previous workshops but this was the first presentation where both approaches were presented simultaneously. This made it easy for the participants to compare and discuss
these two classrooms.
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The Chained Teacher

We have... yeah... the teacher and researcher here... who is chained to an empty treasure
chest... and the time that isn't enough... neither resources nor time... Here is the department
head... [points at the wraith] hunting... pushing on... But the obstacle here... There are obstacles against research where resources are... the laboratory... publications... There are
obstacles to reaching the students... who in this case is maybe cheerless and can't reach the
teacher... and who maybe just sends mail instead... or sleeps... But he's not very happy...
[points at the zombie teacher] this one... Everything's just a dull routine...
The multiple roles and priorities of academic teachers is another recurring theme at
our reflective workshops (Andersson Chronholm & Andersson, 2015). These teachers
have focussed on the conflict between research and teaching where some academics
that rather would be doing research have to teach due to economical reasons. This representation sparked a discussion regarding such differences in motivation and priorities.

Discussion and Conclusions
The workshop was much appreciated by the participants. Comments indicated that
they valued the creative and playful approach for reflection on potentially rather serious issues. It allowed them to discuss and reflect with their peers in a relaxed atmosphere. The usefulness of the LEGO Serious Play method was illustrated by the workshop outcomes, where the built scenarios provide interesting samples of contemporary
university pedagogical issues. Despite the time constraints of the workshop, all groups
produced detailed representations of their problems that sparked intense discussions,
and some of these extended into the following coffee break. Some workshop participants have adapted the method for use in their own practice. These are strong indications that the goal of this workshop, to introduce the method to our colleagues, was
successfully achieved.
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Vad förväntar sig nybörjarstudenter av akademiska lärare?

Staffan Andersson1, Jannika Andersson Chronholm1 och Maja Elmgren2
1
2

Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för kemi – Ångström

Introduktion
Studenter söker sig till universitetsutbildningar med en mängd olika förväntningar. Hur
väl den utbildningsverklighet de möter motsvarar dessa har stor betydelse för hur nöjda
studenterna blir och hur de interagerar med utbildningen. När teknisknaturvetenskapliga fakulteten genomförde en programenkät 2014 var hur väl utbildningen överensstämt med de förväntningar man hade när man började den enda faktor, av
de 44 som mättes, som starkt korrelerade med studenternas nöjdhet (Spearmans rho =
0,602, p ≤ 0,001). Samtidigt är kunskapen om studenters förväntningar på universitetsutbildningen mycket begränsad. Detta var motivationen bakom denna studie av
studenters förväntningar på hur akademiska lärare kommer att bidra till deras lärande.

Metod
Undersökningen genomfördes vid Uppsala universitet höstterminen 2013 som en del
av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens nybörjarenkät. Programnybörjare vid fakulteten inbjöds att besvara en anonym nätbaserad enkät. Som en del av enkäten ställdes
följande öppna fråga: Hur förväntar du dig att dina lärare kommer att bidra till ditt
lärande? Totalt valde 553 av studenterna att besvara denna fråga, vilket motsvarade
drygt hälften av nybörjarna. I enkäten ställdes också ett antal bakgrundsfrågor om studenterna, som kön, hemspråk och föräldrarnas utbildningsbakgrund.
En kvalitativ analys genomfördes av fritextsvaren. Dessa kodades och sorterades
iterativt utifrån grundad teori – Grounded theory (Robson, 2011). Oklarheter kring
kodning och klassificering diskuterades bland författarna. Genom analysen identifierades elva olika kvalitativa kategorier för studenternas förväntningar på lärarnas bidrag
till deras lärande. Kategorierna var inte exklusiva utan ett svar kunde kodas som en
eller flera olika kategorier. Dessutom identifierades en övergripande struktur med två
olika lärarroller. Med utgångspunkt från dessa kategoriseringar och bakgrundsinformation från enkäten gjordes sedan kvantitativa jämförelser mellan olika studentgrupper
och signifikanta skillnader mellan dessa identifierades.

Resultat
Våra resultat ger inblickar i det mångfacetterade området kring studenters förväntningar på lärares bidrag. I flera fall har vi kvantifierat skillnader, men dessa mått avspeglar
förstås bara hur vanligt förekommande olika beskrivningar var i studenternas enkätsvar.
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Detta ger en indikation kring hur stor del av studentpopulationen som förväntar sig
olika saker, men kan inte betraktas som en exakt mätning.

Olika förväntningar på lärarna
Elva olika kategorier identifierades kring studenternas förväntningar på hur lärare
kommer att bidra till deras lärande. En av dessa var ”Oklara svar” som av ett eller annat
skäl var svårklassificerade. Exempel på svar från denna kategori är: ”Jag hoppas de
kommer att göra sitt jobb”, ”Genom att vara bra” och ”Bidra? Varför då” Totalt 83 svar
tillhörde denna kategori. Övriga 470 svar tillhörde en eller flera av följande tio kategorier.
Föreläsa (199 av svaren)

Lärarna förväntas bidra till lärandet genom att hålla föreläsningar. Nästan alla dessa
svar använder just ordet föreläsning. Svaren har ofta en tydlig emfas på informationsöverföring, som exempelvis ”Genom att hålla bra föreläsningar som ger mig kunskapen
jag behöver.”
Besvara frågor (155 av svaren)

Många förväntar sig bidrag till lärandet i form av svar på frågor. Dessa kan ställas på
olika sätt och i olika sammanhang. Vissa förväntar sig endast svar vid föreläsningarna.
Andra förväntar sig svar när helst frågor kan tänkas uppstå, via telefon eller e-post.
Denna kategori förekommer också ofta i kombination med andra, som exempelvis ”Jag
förväntar mig också att denne med nöje svarar på frågor.”
Ge information och struktur (72 av svaren)

Flera studenter förväntar sig att lärarna kommer att bidra genom att ge den struktur
och information som behövs för deras lärande. Detta kan hjälpa studenterna att ”prioritera i mängden av information”. Det kan exempelvis handla om välstrukturerade läsanvisningar, tydliga föreläsningsanteckningar och ordnad kursinformation.
Förklara (66 av svaren)

Lärarna förväntas förklara sådant som är oklart kring ämnesinnehåll eller olika färdigheter, som exempelvis problemlösning. Här är ett exempel på ett detaljerat svar inom
denna kategori: ”Jag vill att de verkligen ska lägga ner energi på att förklara om olika sätt
om man inte förstår. Att de kan förklara ett problem på olika sätt men ändå komma fram
till samma svar.”
Vara tillgänglig (55 av svaren)

Lärarna förväntas bidra till lärandet genom att vara tillgängliga, ofta för att göra något
som ryms inom andra kategorier. Ett exempel från denna kategori är: ”Vore även bra
om de fanns tillgängliga i någon form även utanför föreläsningar/lektioner för frågor.” Flera
studenter hoppas att lärarna alltid ska vara tillgängliga, om inte annat så i alla fall via epost eller mobiltelefon.
Bry sig (52 av svaren)

Omsorg om studenter och deras lärande är centralt inom denna kategori. Vissa studenter uttrycker det som en förväntan på att bli sedda och bekräftade i sitt lärande. Andra
tycker det är viktigt att lärare ska ”försöka ägna tid till mig då jag finner svårigheter”.
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Hjälpa (49 av svaren)

En del studenter förväntar sig att lärarna allmänt ska bidra till deras lärande genom att
hjälpa, exempelvis genom att ”erbjuda hjälp när det behövs”. Förväntningarna inom
denna kategori är vanligtvis mycket vaga.
Väcka intresse (44 av svaren)

Lärarens möjlighet att bidra till lärande genom att väcka eller hjälpa till att bibehålla
intresse för ämnet lyfts fram av en del studenter. Ett exempel från denna kategori, som
även inkluderar informationskategorin ovan, är: ”Jag förväntar mig att lärarna, utöver all
information, ska utveckla mitt intresse för ämnet.”
Vara kunnig (39 av svaren)

En formulering som är typisk för denna kategori är att lärarna förväntas ”vara kunniga i
sitt område”. Vanligtvis ses lärarnas kunskap som en förutsättning för att de ska bidra
på något sätt, exempelvis genom att föreläsa eller besvara frågor.
Pedagogisk medvetenhet (34 av svaren)

Lärarna kan bidra till studenternas lärande genom kunskap om pedagogiska metoder
och forskningsresultat. Det hjälper dem exempelvis ”att på bästa sätt lära ut på ett pedagogiskt sätt och lyssna på elevernas önskan om studie tempo, ämnesområde, fördjupning
m.m.” Svar inom denna kategori var relativt konkreta, och svar som bara innehöll ”vara
pedagogisk” klassades inte inom denna kategori.

Två arketyper för lärare
Genom den kvalitativa analysen av studenternas svar kring förväntningar på lärarnas
bidrag till deras lärande kunde också två olika arketyper för lärare identifieras. De
överensstämmer väl med de kvalitativt skilda sätt att undervisa naturvetenskap på universitetsnivå som diskuterats av Trigwell, Prosser och Taylor (1994) och flera andra
efter dem. Dessa olika sätt har senare exemplifierats med två extremer: lärarfokuserad
informationsöverföring och studentcentrerad konceptuell förändring (Trigwell & Prosser, 2004). De flesta svaren gick att kategorisera i relation till dessa arketyper, men inte
enbart utifrån kodningen. Detta gällde i synnerhet kategorierna Förklara, Hjälpa, Vara
tillgänglig och Väcka intresse som inte var tydligt kopplade till någondera arketypen,
men kunde indikera vilken som beroende på kontext och övrigt innehåll i svaret.
Informationsöverförande lärare

Enligt vår tolkning beskrev 323 av svaren förväntningar som kan sammanfattas som att
lärare främst kommer att bidra till studenters lärande genom att effektivt överföra välstrukturerad information, i synnerhet genom föreläsningar. Kategorierna Föreläsa, Besvara frågor, Ge information och struktur samt Vara kunnig var alla vanligtvis kopplade
till denna arketyp. Denna typ av förväntningar förekom i högre grad bland manliga
studenter och studenter vars föräldrar har högre utbildning.
Studentfokuserade lärare

Det var 149 av svaren som beskrev förväntningar på lärare som skulle bidra till studenters lärande genom att möta dem som lärande individer och leda deras kunskapsutveckling genom medveten, stundtals forskningsgrundad, pedagogisk praktik. Kategorierna Bry sig och Pedagogiskt medveten var starkt kopplade till denna arketyp. Denna
förväntan förekom i högre grad bland kvinnliga studenter och studenter vars föräldrar
saknade högre utbildning.
Ett femtiotal av svaren inom denna kategori beskriver förväntningar på vad som
kan tolkas som praktiker inom Scholarship of Teaching and Learning (Trigwell, Martin,
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Benjamin & Prosser, 2000). I dessa förväntningar beskrivs lärare som använder forskningsgrundade undervisningsmetoder, utforskar sina studenters lärande och sin egen
undervisning samt samverkar med kollegor och studenter kring sin undervisningspraktik. Intressant nog är just dessa förväntningar lika vanligt förekommande bland alla studenter oberoende av enkätens bakgrundsfaktorer.

Olika förväntningar från olika studenter
Genom att kvantitativt jämföra hur vanliga olika kategorier var beroende på olika bakgrundsfaktorer kunde vi identifiera några olika statistiskt signifikanta skillnader. Kategorin Besvara frågor var 2,6 gånger vanligare i svaren från studenter med svenska som
hemspråk än i svaren från studenter med annat hemspråk. Kategorin Bry sig var 2,3
gånger vanligare i svaren från kvinnliga studenter än i svaren hos manliga. Hos studenter vars föräldrar saknar högre utbildning var förväntningar på att läraren ska Vara tillgänglig 1,9 gånger vanligare än hos de vars föräldrar hade högre utbildning. Dessa och
andra mindre skillnader visar tydligt att det finns skilda förväntningar från olika delar
av den heterogena studentgrupp som börjar på våra utbildningar.

Pedagogiska implikationer
Resultaten ger en fördjupad förståelse kring vilka förväntningar studenter har när de
börjar på våra utbildningar samt hur olika dessa kan vara. Detta har flera viktiga implikationer för pedagogisk verksamhet och utveckling.

Att möta en mångfald av studenter
Breddad rekrytering är ett uttalat mål för högre utbildning. Våra resultat visar att förväntningarna från studenterna varierar. I synnerhet skiljer sig förväntningarna från de
grupper som traditionellt varit underrepresenterade på utbildningar i teknik och naturvetenskap från den undervisningspraktik som många lärare inom dessa områden tilllämpar (Pears, Andersson & Elmgren, 2012). Även om vissa studenter förväntar sig
informationsöverföring, och kanske även har strategier för att lära av detta, kan studenter med andra förväntningar bli avskräckta från fortsatta studier. För vissa kan tröskeln
till högre utbildning bli för svår att passera om de inte upplever att lärarna bryr sig om
deras lärande och är tillgängliga. En bred och inkluderande undervisningspraktik skulle
kunna hjälpa fler av dessa studenter att känna sig hemma vid akademin.

Att motivera studentcentrerad praktik
Undervisningspraktiken inom högre utbildning utvecklas och element som exempelvis
aktiv studentmedverkan, forskningsbaserade undervisningsmetoder och Scholarship of
Teaching and Learning blir allt vanligare. Samtidigt är det många studenter, i synnerhet
manliga studenter med högutbildade föräldrar, som förväntar sig ”traditionella” föreläsare med fokus på informationsöverföring. Dessa studenter kan, i alla fall inledningsvis,
ha svårt för mer aktiv och studentcentrerad praktik om inte denna förklaras och motiveras. Om vi inte hanterar studenternas förväntningar riskerar de att begränsa möjligheterna att utveckla undervisning och lärande i en riktning som stöds av universitetspedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. Det här kan vara särskilt problematiskt för
oerfarna lärare eller lärare med dåligt självförtroende som kanske väljer den enkla
vägen att anpassa sig till den norm som förväntas. Resultaten pekar på betydelsen av
att motivera och diskutera pedagogisk praktik med studenterna. Detta kräver en systematisk förändring av högre utbildning så att lärare uppmuntras att i högre grad tala
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om sin pedagogiska praktik med både kollegor och studenter. Resultaten pekar också
på vikten av att systematiskt informera studenter om betydelsen av forskningsgrundad
undervisningspraktik, som exempelvis studentcentrerat lärande, i synnerhet i samband
med introduktionskurser till utbildningar och kurser i studieteknik.
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Studentmedverkan i utvecklingen av kursen
”Fysik för kemister”

Charlotta Bengtson och Marcus Lundberg
Institutionen för Kemi – Ångström

Sammanfattning
Vi utforskar olika nivåer av studentmedverkan i utvecklingen av kursen ”Fysik för kemister” på kandidatprogrammet i kemi vid Uppsala universitet. Målet med kursen är
att ge alla studenter, även de med en självupplevd svag fysikbakgrund, en god grund
för framtida studier i kemi. För att nå dit vill vi bjuda in en bred grupp av studenter att
bli medskapare av en bättre kurs. Projektets första steg var att intervjua sex studenter,
fyra kvinnor och två män, i olika steg av utbildningen. Två av studenterna har redan
läst hela kandidatutbildningen och har ett unikt perspektiv över vilken nytta de har
haft av kursen i sin utbildning, samt vilka kunskaper de egentligen hade behövt. Resultaten från intervjuerna har använts för att skriva en ny kursplan samt för att utveckla
nya former av studentaktiv undervisning. Nästa steg, som fortfarande pågår, är att öka
deltagandenivån genom att arbeta i en kursutvecklingsgrupp, bestående av sex studenter från olika årskurser samt två lärare.

Inledning
Kursen ”Fysik för kemister” (5 hp) läses första året på kandidatprogrammet i kemi och
ska ge en grund för kommande kurser i kemi. De senaste åren har deltagarantalet
minskat och vårterminen 2014 läste bara sju av ca 25 kandidatstudenter kursen. När
kursen har så få deltagare utgör den inte längre en bra grund för resten av programmet.
Målet är därför att skapa en så pass attraktiv kurs att alla studenter återigen läser kursen, samtidigt som den skapar bra förutsättningar för framtida studier i kemi.
Studenterna har själva framhållit att en viktig orsak till det minskade studentantalet var att äldre studenter förmedlar att kursen är svår och till liten nytta. En central
uppgift är därför att förändra studenternas uppfattning. För att nå det målet vill vi tydligt signalera viljan till förändring genom att bjuda in studenterna att skapa en ny och
bättre kurs. Studenterna ska känna ett ömsesidigt ansvar och aktivt diskutera, och utvärdera olika idéer om kursens utveckling (Bovill et al 2011, Healey et al 2014).
När studenterna ska vara delaktiga är det viktigt att ta hänsyn till en rad faktorer:
graden och omfånget av inflytande, maktrelationer, belöning och erkännande, uthållighet, samt studenternas identitet (Mihans et al 2008, Healey et al 2014). Det finns
många olika grader av delaktighet och studenterna kan påverka sin utbildning genom
att:
• göra sina åsikter hörda
• själva genomföra förändringar
• ta ledarskapsrollen och driva förändringar
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Studenternas uppgifter kan variera alltifrån att vara pedagogiska konsulter för kursen,
till att själva ta fram material och att utforma kursinnehållet (Cook-Sather 2011).
För att få studenterna engagerade är det viktigt att fundera över maktrelationerna
mellan lärare och student och tydligt visa att dessa relationer kan förändras. På Elon
University rekryterades åtta studenter till en kursutvecklingsgrupp tillsammans med
universitetslärare och pedagoger. En viktig vattendelare för gruppens arbete var arbetet
att få fram ny kurslitteratur där studenternas röster vägde lika tungt som lärarnas. När
studenterna insåg att de hade verklig makt att påverka ökade också deras engagemang
(Bovill 2014).
Om inte alla studenter är med i arbetet är det viktigt att ha klara urvalsregler och
att fundera på effekten hos de som inte väljs ut (Bovill 2014). I många fall är de aktiva
studenterna redan väl integrerade i universitetslivet medan kursutvecklingen snarare
borda rikta in sig mot studenter som inte känner sig hemma i universitetsmiljön. Det är
därför viktigt att försöka nå alla och berätta vilka fördelar som finns med att vara inblandad (Felten et al 2013). Projektets dragningskraft hänger också samman med möjligheten att få erkännande eller belöning, i form av akademiska meriter eller pengar.
En helt annan form av studentmedverkan är när studenterna är aktiva i samband
med själva undervisningstillfället (Michael 2006). Utvärdering av studenter i naturvetenskap visar att aktivt lärande generellt förbättrar resultat och förståelse (Hake 1998,
Freeman et al 2014). Aktivt lärande kommer ur en konstruktivistisk pedagogisk tradition och grundidén är således att kunskap och lärande är något som måste skapas för
varje individ på ett för denne unika sätt. Detta till skillnad från den traditionella
undervisningsformen för högre utbildning; föreläsning, där studenterna är passiva och
förväntas lära genom kunskapsöverföring från den som föreläser. Viktigt att poängtera
är att aktivt lärande syftar på den undervisning som görs i klassrummet; egna studier i
form av läsning, problemlösning och rapportskrivande är inte inräknade (Prince 2004).
Beroende på ämne och undervisningsform finns en rad olika metoder, men de har
alla en gemensam utgångspunkt; att gå från lärarcentrerad till studentcentrerad undervisning. Med detta menas att både studenterna och lärarnas roll är annorlunda; studenterna görs aktiva och ansvariga för sin egen undervisning, medan lärarens roll blir att
fungera som en mentor eller ”coach” som leder studenterna och ser till att de inte fastnar eller kommer på villovägar i sitt kunskapssökande. Aktivt lärande leder i större utsträckning än traditionell undervisning till att studenterna uppfyller lärandemål inom
de högre taxonomierna, såsom analys, syntes och utvärdering (Bonwell & Eison 1991).
Detta torde göra aktivt lärande till ett viktigt inslag i all form av undervisning, oavsett
ämne eller nivå.
Just i fysik är det viktigt att studenterna får bättre konceptuell förståelse än vad de
får med traditionell undervisning; studenterna bör tränas i att använda den teori de lärt
sig i verkliga situationer utan att behöva ”räkna fram” ett svar. Detta kan också vara ett
sätt att göra fysik som ämne mer attraktivt då det skapar en helt annan mening åt alla
de formler som studenterna lär sig i de grundläggande fysikkurserna.

Studentmedverkan i utveckling av kursen
Första steget i arbetet var att intervjua studenter i olika årskurser. Vi har genomfört
intervjuer med totalt sex studenter, fyra kvinnor och två män. Två av studenterna har
redan läst hela kandidatutbildningen i kemi. De har ett unikt perspektiv över vilken
nytta de har haft av kursen i sin utbildning, samt vilka kunskaper de egentligen hade
behövt. Fyra av studenterna läser på kandidatprogrammet, en från tredje årskursen, två
från andra årskursen och en från första årskursen. Den sistnämnde läste kursen under
vårterminen 2015. Kandidatstudenterna är alla engagerade i studentorganisationen
IUPAK som representerar kemister i Uppsala Teknolog och Naturvetarkår.
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Intervjuerna tog 1-2 timmar och dokumenterades genom minnesanteckningar som
skickades till studenterna för godkännande. Resultat från två års kursvärderingar
(2013-2014) användes som underlag. Frågorna var formulerade på förhand men det
fanns utrymme för fria diskussioner. Exempel på frågor:
• Vilka är de viktigaste experimentella metoderna i din utbildning och vilka
fysikkunskaper kräver de?
• Vilka av kursmålen är överflödiga eller täcks redan av andra kurser?
• Vilka undervisningsmetoder skulle passa i kursen?
Alla intervjuer genomfördes under hösten 2014, utom den med studenten från första
årskursen som genomfördes april 2015.
I studentintervjuerna rörde de flesta diskussionerna kursens innehåll. De bekräftade bilden från kursvärderingarna att kursen var för bred och att ”det är bättre att
satsa på begreppsförståelse än att snabbt bocka av många olika områden i fysiken”. Till
skillnad från kursutvärderingarna fick vi en mängd konstruktiva förslag på områden
som borde beröras mer i detalj och sådana som kan tas bort. Resultaten från intervjuerna har använts för att skriva en ny kursplan där ett av fyra lärandemål tagits bort för
att göra kursen mindre spretig. Den nya kursplanen gäller från vårterminen 2016.
En annan student tog upp problemet att ”det kan vara stora skillnader i förkunskaper, t.ex. mellan de som läst Fysik B [i gymnasiet] och de som inte gjort det”. Lösningen kan vara att ge extra seminarier i början av kursen där skillnaderna i förståelse
mellan olika grupper av studenter jämnas ut. Kurslitteraturen togs också upp som ett
problem. Flera av de intervjuade anser att boken är ”bra” men att den ”kräver för
mycket tid”. Mängden schemalagd undervisning gör också att det inte finns tid att ta
till sig boken, vilket gör att många struntar i att läsa överhuvudtaget. En förnyelse av
kurslitteraturen är en av fråga som kan tas upp i en kursutvecklingsgrupp efter förebild
från Elon University (Bovill 2014).
Ett tidigt tecken på att projektet har haft positiva effekter är ett ökande antal studenter som anmälde sig och klarade av kursen. Antalet registrerade ökade från sju till
23 studenter från 2014 till 2015, se Figur 1. Antalet studenter som klarade kursen vid
första tentamenstillfället ökade från fyra till 15 stycken. Ingen konsekvent utvärdering
av orsaken till ökningen har gjorts, men studenterna har varit medvetna om de försök
som görs för att förbättra kursen, vilket kan ha gett kursen ett förbättrat rykte.

Figur 1: Antalet studenter som var registrerade på kursen samt antalet godkända studenter under 2014 och
2015.
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Införande av aktiva undervisningsformer i lektionsundervisningen
Under intervjuerna med studenterna frågades också vilken form av undervisning de
skulle föredra på lektionerna i kursen. Det visade sig att samtliga studenter var inne på
just aktivt lärande. Till exempel önskade de uppgifter att förbereda innan lektionerna
för att under den schemalagda tiden först diskutera problemen i grupp innan läraren
började genomgången av uppgifterna. De underströk vikten av att som student se till
att komma förberedd till lektionerna.
Några studenter sa att om läraren löser alla uppgifter själv och studenterna bara
skriver av, så blir det svårt att förstå kopplingen mellan och därmed inte särskilt givande. En variant som föreslogs var att de själva skulle redovisa sina lösningar, på de
problem de förberett inför lektionen, på tavlan inför de andra studenterna. Detta för
att det är lättare för de studenter som inte hänger med att fråga en kurskamrat istället
för läraren. Läraren ska finnas tillgänglig för att se till att det blir rätt.
För att komma igång och få mer information om aktiverande undervisningsformer
lämpliga för fysik, kontaktades Staffan Andersson i gruppen Fysikens didaktik (Institutionen för fysik och astronomi). I samråd med honom valdes tre olika undervisningsmetoder i fysik inom kategorin aktivt lärande; rangordningsövningar inom naturvetenskap
(O’Kuma 2000, Andersson 2011), tutorials och peer instruction (Mazur 1997, Fagen
2002). Samtliga metoder skulle kunna lämpa sig för den kurs och studentgrupp som är
aktuella och är tänkta att ersätta den traditionella lektionsundervisningen där läraren
löser problem på tavlan medan studenterna till största delen är passiva mottagare. Efter
att ha läst på om aktiva undervisningsmetoder började omformningen av lektionerna så
att studenterna görs aktiva och tar hjälp av varandra för att på så sätt konstruera sin
egen kunskap.
Från tidigare års lektionsundervisning fanns en lista på så kallade rekommenderade
problem från kurslitteraturen. Undervisning baserades på dessa problem, men även
egna problem skapades för att belysa kopplingen mellan de fysikaliska koncepten och
de kemikurser som studenterna kommer att läsa i ett senare skede av utbildningen. Det
står också i kursmålen för kursen att studenterna ska kunna ”lösa problem med relevans för kemi”, så denna koppling försöktes göras tydligare.
Genom att göra egna lektionsblad med problem som delades ut vid varje lektionstillfälle kunde vi också undkomma problemet med att inte alla studenter har tillgång till
räknetalen då inte alla köper kursboken. Det författades också en liten teoridel till varje
lektion. Denna innehöll en kort sammanfattning av den teori och de formler som behövdes för att lösa problemen för den aktuella lektionen. Den pedagogiska tanken med
detta var att reducera antalet formler under dessa övningstillfällen för att det på så sätt
skulle vara lättare att bekanta sig med formlerna för det aktuella lektionspasset. På studentportalen lades det även ut en lista med ”övningsproblem” med hänvisningar till
kursboken för de studenter som hade den och ville räkna hemma på egen hand.
Själva lektionstillfällena inleddes med att dela ut lektionsproblemen, svaren till
dessa samt teoridelen. Sedan följde lite kort om vad lektionspasset skulle handla om
samt demonstration av ett eller två problem (inte lektionsproblem) på tavlan. Efter
denna ganska korta genomgång (15-20 min) fick studenterna börja lösa lektionsproblemen. De uppmuntrades till att jobba tillsammans och under de sista lektionerna var
upplevelsen att de verkligen kom igång att göra det. Uppslutningen på lektionerna var
stor och det var aldrig något problem att få igång dem att jobba själva.
När kursutvärderingen var klar visade det sig att de flesta hade uppskattat den nya
formen på lektionerna. På en skala från 1 till 5 var medelvärdet när det gäller lektionernas betydelse för inlärningen 4.2. Detta är en ökning jämfört med de två föregående
åren då medelvärdena för samma fråga var 2.8 (2013) och 2.6 (2014), se Figur 2.
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Figur 2: Betyg på en skala från 1 till 5 över olika undervisningsformers betydelse för inlärningen.

Det man också kan se av Figur 2 är att lektioner rankades som den undervisningsform
som bidrog mest till studenternas lärande under 2015.

Diskussion
Arbetet med intervjuer har lett till en djupare insikt om kursens utvecklingsmöjligheter jämfört med kursutvärderingar. Studenterna har genom sina erfarenheter från andra
kurser fått ett helhetsperspektiv och har blivit experter på sin egen utbildning. En tydlig brist i arbetet är att vi inte tagit hänsyn till studenternas olika bakgrund (Felten et al
2013). Urvalet bestod bara av studenter som redan är engagerade i studentföreningen
och ingen av studenterna hade blivit underkänd på examinationen.
Efter att ha inhämtat studenternas åsikter är nästa steg att öka deltagandenivån.
Med intervjuer begränsas graden av påverkan till att studenterna får göra sina åsikter
hörda. För att fortsätta arbetet kommer vi därför att sätta ihop en kursutvecklingsgrupp enligt den modell som rapporterats till exempel från Elon University (Mihans et
al 2008, Bovill 2014). Gruppen kommer att bestå av sex studenter från olika årskurser
och två lärare. I kursutvecklingsgruppen är det viktigt att studenterna tydligt får mandat att genomföra förändringar. Gruppen kommer att träffas 2 timmar per vecka i åtta
veckor under hösten 2015. För att ge studenterna erkännande för sitt arbete kommer
de att arvoderas. Resurserna för projektet kommer från Teknisk- naturvetenskapliga
fakultetens förnyelsefond (TUFF).
För att få studenterna att driva utvecklingen är det viktigt att de känner att det är
deras kurs och att de har makt att verkligen påverka kursen i en ny riktning. Följande
är förslag på aktiviteter:
• Utifrån på förhand givna alternativ på kurslitteratur gemensamt bestämma
vilket som passar bäst. Gruppen får också bestämma hur formelsamling ska
användas under kurs och examination.
• Ta fram och hitta kursmaterial som kan användas utanför klassrummet,
t.ex. videodemonstrationer, öppna föreläsningar och material från massive
open online courses.
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•

Ta fram förslag på nyckelbegrepp i kursen som studenterna kan illustrera
genom demonstrationer. De kan också utveckla ett exempel per nyckelbegrepp.
Genom att bilda kursutvecklingsgruppen kommer studenterna själva att få delta i utveckling av innehåll och undervisningsformer, dock bara vid ett tillfälle. Kursen kan
också läggas upp så att studenterna varje år får chansen att påverka kursens innehåll.
Ett förslag i den riktningen är att studenterna utvecklar egna demonstrationer av viktiga begrepp inom fysiken. Förhoppningen är även att de inom ramen för projektet tar
fram förslag hur de själva ska kunna driva ett uthålligt förändringsarbete.
Vad det gäller studentmedverkan vid undervisningstillfällena så var det ett glädjande besked att införandet av mer aktiverande undervisning på lektionerna ledde till
att desamma rankades som den läraktivitet som hade störts betydelse för lärandet. Här
får man dock ta i beaktande att även detta kan vara ett resultat av en mer positiv inställning hos studenterna på grund av en förändring av lektionspassens struktur.
Om det nya konceptet för lektionernas utformande kommer att bestå till nästa års
kursomgång beror av vad som sker i den planerade kursutvecklingsgruppen. Målet för
oss lärare är dock att fortsätta att utveckla fler undervisningsformer i riktning mot mer
studentaktivitet.
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Studenters syn på närvaro vid icke-obligatorisk
undervisning

Lisa Freyhult
Institutionen för fysik och astronomi

Sammanfattning
Är studenters närvaro vid undervisning viktig för deras studieresultat? Finns det skillnader i graden av närvaro mellan olika typer av undervisning? Hur ser studenters närvaromönster ut och vad är orsakerna till bristande närvaro? Som ett första steg i att öka
förståelsen kring dessa frågor har vi undersökt studenters syn på närvaro vid ickeobligatorisk undervisning.
Vi har analyserat svar på frågor om närvaro från strax över 1000 studenter i fysik.
Studenterna besvarade frågor om varför de väljer att delta alternativt att inte delta i
undervisningen samt i vilken grad de deltagit. Studenterna angav även vad som skulle
göra att de deltog i högre utsträckning. Studentsvaren innehåller ett flertal olika anledningar men gemensamt för många är att man väljer bort undervisning som inte upplevs
som tidseffektiv. Många studenter efterfrågar också en högre grad av studentaktiv och
studentcentrerad undervisning.

Introduktion
En grundläggande förutsättning då den mesta universitetsutbildning planeras är att
studenterna kommer att närvara vid undervisningen. Studentcentrerat lärande och studentaktiva undervisningspass bygger på att studenten faktiskt deltar. När studenter
sedan missar delar av kurser eller väljer att inte delta så fallerar mycket av planeringen
och pedagogiken och kvaliteten på utbildningen försämras avsevärt.
Tidigare studier har visat att det finns ett positivt samband mellan studenters närvaro vid icke-obligatorisk undervisning och deras resultat och betyg (Credé et al.
2010). Resultat och betyg påverkas även av en rad andra faktorer som studenters motivation, fallenhet för akademiska studier, studieteknik och tid som spenderas med
materialet. En metastudie som involverar 28 000 studenter (Credé et al. 2010) ser
dock endast ett svagt samband mellan dessa studentegenskaper och närvaro. Man drar
slutsatsen att det inte finns något tydligt samband mellan närvaro och studentegenskaper men att de var för sig påverkar studieresultaten. Även en studie av Friedman et
al. (2001) bekräftar den bilden när man avfärdar många, till synes rimliga, antaganden
om samband mellan studentegenskaper och närvaro som myter.
Vissa studier om studentaktiv undervisning visar på ökad närvaro (Knight och
Wood 2005, Deslauriers et al. 2011, Sharma et al. 2005). Närvaron rapporterades öka
med ca 20% (Knight och Wood 2005, Deslauriers et al. 2011) när studentaktiv undervisning infördes. Vad detta berodde på drar man inga slutsatser om men möjligen
skulle det kunna bero på att de studenter som i vanliga fall endast följde delar av
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undervisningen fann de studentaktiva undervisningstillfällena givande och därför följde
dessa i högre utsträckning (Deslauriers et al. 2011).
Tidigare studier inom andra områden (van Blerkom 1992, Massingham och Herrington 2006, O’Sullivan et al. 2015) har undersökt vad studenter anger som skäl för
bristande närvaro. De skäl som nämns är brist på tid och att man prioriterar annat arbete på kursen eller på andra kurser, yttre faktorer som sociala skäl eller sjukdom och
att studenterna fann kursen tråkig. De studenter som ofta var borta tenderade att rättfärdiga sin frånvaro medan de som endast var borta ett fåtal gånger istället ursäktar
frånvaron (O’Sullivan at al. 2015). Studenternas förklaringar till frånvaro stämde också
väl överens med de normer som rådde vid institutionen och vad som ansågs vara giltiga
skäl till frånvaro. O’Sullivan et al. (2015) argumenterar för att det är viktigt att se studenternas förklaringar i det sammanhang de förekommer och snarare undersöka orsaken till att förklaringarna ges än att ta dem bokstavligt.
Delvis andra förklaringar till frånvaro respektive närvaro ges i en studie av Friedman et al. (2001). Här anger studenterna som främsta skäl att delta att de ansåg det
som sin plikt, 75% av de svarande vid en enkätstudie med 333 studenter angav I believe
I should attend (not going makes me feel guilty). De vanligaste skälen till frånvaro var
sjukdom eller att man kände sig för trött för att komma.
Undervisningens upplägg och omfattning varierar mellan ämnen. Även kursernas
organisation är ämnes- och lärosätesberoende. Att studenterna läser flera kurser parallellt, går långa dagar och har andra obligatoriska moment i nära anslutning till undervisningstillfällena skulle kunna påverka närvaron negativt. Utöver detta kan graden av
närvaro även styras av studenternas sammanhang och omgivningens förväntningar
(O’Sullivan et al. 2015).
För att bättre förstå hur vi kan öka närvaron vid icke-obligatorisk undervisning för
våra studenter i fysik är det av intresse att undersöka hur de ser på närvaro. Studenterna läser oftast tre kurser samtidigt och en kurs pågår vanligtvis under en period på 7-10
veckor. Studenterna går civil- eller högskoleingenjörsprogram eller ett kandidat- eller
masterprogram. Några få läser enbart fristående kurser. För att ta reda på vilka skäl
som studenterna anger för att delta eller inte delta inkluderades frågor om närvaro i
alla kursvärderingar vid Institutionen för fysik och astronomi under 2014/2015. Studenterna besvarade frågorna Varför har du valt att följa, alternativt inte följa, undervisningen? och Vad skulle göra att du skulle delta i undervisningen i högre utsträckning?.
Studenterna angav även i vilken grad de har deltagit i icke-obligatorisk undervisning.
1139 studenter besvarade kursvärderingar på 59 olika kurser, både på grund- och
avancerad nivå, och skrev sammanlagt 900 fristextsvar. Fritextsvaren analyserades, kodades förutsättningslöst och grupperades sedan i olika kategorier. Då kursvärderingarna
var anonyma kunde studenternas svar inte kopplas till resultat på kursen. Annan data
om närvaro på kurserna fanns inte.

Skäl till att följa undervisning
På frågan I vilken grad har du deltagit i icke obligatoriska undervisningsmoment? svarar
44% att de deltagit i mycket hög grad, ett värde 5 på en 5-gradig skala. Medel på frågan ligger på 3.9.
Totalt 462 personer angav skäl till att följa kursen. De kategorier av svar som var störst
rubricerades med bra, lärande, lärare och intressant. En sammanställning av studenternas svar finns i figur 1.
I kategorin bra anges bra undervisning som ett skäl att delta. Svaren innehåller
dock ingen närmare specificering av vad som var bra. Utöver bra använder man ord
som givande, värdefullt och hög klass för att karaktärisera undervisningen.
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Svar relaterade till studentens eget lärande var vanliga, ”Jag har valt att följa föreläsningarna för att det är det bästa sättet för mig att lära mig saker på.” (kategori lärande).
Vissa angav att de följde kursen för att det var en svår kurs (kategori svår) och att man
därför behövde all hjälp man kunde få för att lära sig. Det kunde också räcka med att
kursen ansågs svår för att man skulle välja att följa undervisningen. ”Visste när kursen
började att det var en svår kurs. Därför var det lika bra att försöka hänga med så gott det
gick ända från början.”
I kategorin lärare så anger man egenskaper hos läraren som skäl för att vara med.
Ofta anger man att läraren var pedagogisk eller bra utan att närmare specificera varför.
Vissa ger mer specifika skäl, ”Föreläsningarna var mycket bra, föreläsaren fick en att
känna att JUST mitt lärande var viktigt. Det gjorde att man aktivt ville gå på föreläsningarna.”. När läraren är engagerad och upplevs som hjälpsam, kunnig och duktig på att
förklara så vill man vara med på undervisningen, ”Vi i […] hade den bästa lektionsledaren i […]. Så det kändes oerhört dumt att ej gå på lektionerna. […] var också väldigt pedagogisk och återkopplande som föreläsare.”. Relativt många, se figur 1-3, anger att läraren
är viktig för hur man väljer att följa undervisning, detta i kontrast till (Friedman et al.
2001) och (Massingham och Herrington 2006).
Man nämner också att delta som ett effektivt sätt att lära sig materialet och i det
avseendet tidsbesparande (kategori tid), som en student skriver ”Jag har svårt att förstå
när jag läser själv och om jag nu skulle göra det måste jag göra egna sammanfattningar av
texten samtidigt vilket tar hiskeligt lång tid, och tid är något jag har ont om. Därför är det
smidigare att anteckna på föreläsningarna.”
Till viss del går man också på undervisningen för att få information (kategori information). Man beskriver att man är ”Rädd för att missa viktiga delar.” men också att
delta är ett bra sätt att förstå nivån på kursen och vad som krävs för godkänt, ”Jag har
följt undervisningen för att det blir lättare att förstå vad som kommer krävas och vilken
svårighetsgrad vi förväntas klara av.”. Att få anteckningar nämns också som ett skäl,
”Givande lektioner, inte lika givande föreläsningar men viktigt med anteckningar att falla
tillbaka på.”. Tillgång till kursmaterial och anteckningar online kan påverka närvaro
(Grabe 2005), något som ibland gör lärare tveksamma till att dela med sig av undervisningsmaterialet. Här är det dock endast ett fåtal som nämner det som skäl för att
delta.
Liksom i Friedman et al (2001) förekommer principiella skäl (kategori princip),
exempel på studentsvar är ”För att jag tycker att man ska vara närvarande på föreläsningarna, oavsett hur kvalitéten på dem är.” och ” Har det som princip att gå på allt som
finns på schemat!”. Några studenter anger också ett förtroende för att lärarna har planerat för att de på bästa sätt ska kunna ta till sig materialet, ”Jag har valt att följa undervisningen för att jag antar att det finns en tanke från kursledarna att gå en viss väg för att
tillgodogöra sig kursinnehållet så bra som möjligt. Jag är nöjd med momenten i undervisningen.”. 26 studenter (6%) anger någon form av princip för att närvara, till skillnad
från de dryga 75% i (Friedman et al. 2001). Det ska dock nämnas att där fick studenterna välja mellan ett antal alternativa anledningar till närvaro samt ange hur viktiga de
var för om de valde att delta eller inte, det är inte säkert de skulle formulerat sig på
liknande sätt om de skrivit fritextsvar.
Andra svar handlar om att man tycker att undervisningsformen fungerar bra (kategori undervisningsform). Svaren handlar delvis om studentaktiv undervisning men
också om en variation i undervisningsformerna. En bra koppling mellan olika moment i
kurserna nämns som viktigt (kategori koppling). Vissa nämner struktur i undervisningen som ett skäl (kategori struktur), ett bra urval av innehåll vid de lärarledda tillfällena
(kategori innehåll), möjligheten att använda undervisningstillfällen för att kunna ställa
frågor (kategori möjlighet att fråga) och undervisning som passar den egna lärstilen
(kategori lärstil). Ett fåtal beskriver skäl av typen ”Om jag inte går är det stor risk att jag
inte pluggar alls.” (kategori självdisciplin).
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Figur 1: Studenternas svar på frågan Varför har du valt att följa undervisningen? Figuren visar antalet svar i
de olika kategorierna.

Skäl till att inte följa undervisning
På frågan varför man väljer att inte följa undervisning kan de vanligaste svaren grupperas inom kategorierna tid, att man inte tycker att undervisningsformen fungerar och att
läraren är orsaken. Totalt 294 studenter svarar på varför de väljer att inte följa undervisningen. 348 personer svarade på vad som skulle göra att de deltog i högre utsträckning.

Tid
De studentssvar som grupperats under rubriken tid handlar om att studenten upplever
sig använda tiden effektivare genom att studera hemma istället för att delta i den
schemalagda undervisningen. Vissa svar handlar om stress och hög arbetsbelastning i
andra kurser. Det faktum att många läser tre kurser parallellt verkar också spela in, när
det blir svårt att hinna med så prioriterar man ner en kurs, ”Jag försöker att fokusera en
kurs i taget så det kan hända att jag skjuter upp vissa kurser.” Endast ett fåtal uppger att
det är något annat än arbete med kurser som har tagit deras tid. Ingen student uppgav
att de arbetade vid sidan av studierna.
På frågan om vad som skulle öka deltagandet vid undervisning svarar 11% mer tid.
Några har själva valt att läsa i högre takt men många pekar på att det varit för mycket
schemalagd undervisning, ”Det skulle finnas mer tid till självstudier men det fanns ingen
chans till detta på grund ett fullt schema.”
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Kategorin schema innehåller också aspekter av tid men där handlar det om schemakrockar som gör att det helt enkelt inte går att gå på allt. Detta gäller studenter som
inte väljer normal studiegång vid något program eller de som läser masterprogram med
stor valfrihet.

Undervisningsformen
Många studenter efterfrågar aktivt lärande. Man önskar att själv få arbeta med materialet och att få hjälp med det. Många skriver att de inte lär sig av undervisningspass där
läraren presenterar material och demonstrerar problemlösning, ”För mycket genomgångar för min smak. Jag föredrar lektioner där man räknar, och funderar på en uppgift
tillsammans som omväxling.”
Några studenter som har följt kurser med studentcentrerad undervisning där traditionella föreläsningar bytts ut mot pass där studenterna arbetar med materialet med
läraren som stöd tycker ibland att det är jobbigt. Vissa av dessa studentsvar visar också
på ett upplägg som inte har fungerat, trots goda föresatser. En student skriver t.ex.
” Jag gick på kanske 2-3 föreläsningar i detta ämne, och en lektion. Jag har
för dåliga förkunskaper då jag inte hann prioritera […] för att hinna med
alla de andra kurserna och hade därmed svårt att ta in även denna kurs.
Anledningen till att jag inte deltog i lektionerna var att de var upplagda så
att elever skulle gå fram till tavlan och lösa uppgifter istället för läraren som
då istället skulle hjälpa till. Denna typ av upplägg fungerar inte alls för mig,
och även om läraren säkerligen kan sin sak, så vill inte jag bli upptvingad
och göra bort mig inför hela klassen då jag har så bristande kunskaper. Så
jag gick inte dit något mer, och även om läraren nu slutade med detta upplägg, så var det redan försent för min del. Tyvärr.”
Det är dock endast några få som anger studentaktiv undervisning som ett skäl att inte
delta i undervisningen.
Det som främst anges för att öka deltagandet i undervisningen (figur 3) har att
göra med undervisningsformen. De flesta svaren här pekar på studentaktivt lärande
som önskvärt. Undervisningstillfällen som kan användas till diskussion med läraren och
de andra deltagarna, för att få svar på frågor och för att få återkoppling på sitt lärande
anges som något som skulle öka deltagandet. Man önskar också varierad undervisning,
problembaserat lärande och en möjlighet att själv kunna påverka undervisningen.
En del studentsvar handlar om att man i ökad utsträckning vill använda undervisningen som ett komplement till litteraturen exempelvis genom att demonstrationsexperiment görs, att problemlösningsstrategier diskuteras och att föreläsaren presenterar
alternativa förklaringar. Några representativa studentkommentarer är
”Jag skulle vilja ha mer diskussion och studentdeltagande. Aktivt dra i ämnet och utforska. Lite som en studiecirkel med en väldigt kunnig ledare som
puttar åt rätt håll.”
”Föreläsningen borde involvera eleverna mer, till exempel genom små uppgifter som ska lösas. Ingen orkar lyssna på någon som pratar i 2x45 minuter.”
”A total change of this whole system here in Sweden (ie not classes, but instead tutorials with tutors floating around to answer questions and students
working either individually or in groups depending on their own preferences)”
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Det som studenterna anger stämmer överens med kriterier för bra undervisning
(Chickering och Gamson1987, Wieman och Gilbert 2014). Kriterier som nämns är
diskussioner i mindre grupper under föreläsningar, demonstrationer med efterföljande
diskussion, återkopppling på studenternas lärande, inlämningsuppgifter och förberedande frågor på materialet som studenterna gör innan undervisningspasset. Studenternas svar visar kanske på att de befinner sig i en kultur där det pratas om undervisningskvalitet och vad det innebär (O’Sullivan et al. 2015).

Lärare
Enligt studentsvaren så spelar läraren stor roll för om man väljer att följa undervisningen eller inte. De som valt att inte följa undervisning anger att lärare som var oförberedda, saknade struktur i sin undervisning, inte kunde svara på frågor och inte skapade
ett tillåtande klimat i klassrummet försvårade inlärning av materialet. Lärare som var
oengagerade eller upplevdes som att de inte tyckte om att undervisa bidrog också till
att studenter valde att inte gå på undervisning.

Väljer att inte följa undervisning
tid
undervisningsformen
lärare
schema
dåligt
personliga skäl
lärande
innehåll
struktur
lärstil
annat material
svårt
klimat
ointressant
lätt
självdisciplin
omregistrerad
information
0

10

20

30

40

50

60

Figur 2: Studenternas svar på frågan Varför har du valt inte följa undervisningen? Figuren visar antalet svar
i de olika kategorierna.

Övrigt
Fyrtioåtta studenter (12 %) anger att en bättre lärare skulle göra att de deltog i undervisningen i högre utsträckning. Hela 27 % angav att de skulle delta mer om undervisningsformen på kursen förändrades, detta är också något som läraren i hög grad kan
påverka. Flera av de andra kategorierna är också sådant som en lärare med kursansvar
kan förändra. Enligt vad studenterna svarar spelar alltså läraren en mycket viktig roll
för hur närvaron ser ut på kursen.
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Personliga skäl
Personliga skäl som sjukdom, aktiviteter vid sidan av studierna eller lång restid är inte
särskilt vanligt bland de skäl som förekommer. Nio procent anger personliga skäl som
orsak till att man inte deltar. Detta står i kontrast till Friedman et al. (2001) där 38 %
anger sjukdom och 22 % anger att de hade ett personligt ärende samtidigt med undervisningspasset de missade. Även i O’Sullivan et al. (2015) anges sjukdom och åtaganden utanför universitetet i av 37 % respektive 22 % av de svarande.
De svar som enbart anger dålig kurs som skäl för att inte delta har grupperats i kategorin dålig. De som anger brist på eget lärande finns i kategorin lärande och de som
anger att undervisningen inte passar den egna lärstilen under lärstil.
Ett mindre antal personer anger att kursen är för svår (kategori svår), att klimatet i
klassrummet inte är bra beroende på andra studenter som stör (kategori klimat), att
kursen är ointressant innehållsmässigt (kategori ointressant) eller för lätt så att man av
den anledningen inte behöver gå (kategori lätt). Brist på självdisciplin, att man läst kursen vid ett tidigare tillfälle och nu går om den eller att man inte får den information
man anser sig behöva om kursen finns också med bland svaren (kategorierna självdisciplin, omregistrerad respektive information).

Vad skulle göra att du skulle delta i
undervisningen i högre utsräckning?
undervisningsformen
lärare
tid
bättre
exempel
innehåll
schema
svårare
examination
lättare
information
lärande
koppling
personliga skäl
intressant
0

20

40

60

80

100

120

Figur 3: Studenternas svar på frågan Vad skulle göra att du skulle delta i undervisningen i högre utsträckning? Figuren visar antalet svar i de olika kategorierna.

Slutsatser
Det vanligaste svaret på frågan varför man valt att inte delta i schemalagd undervisning
är att man anser att man inte haft tillräckligt med tid eller man anser att det är mer
effektivt tidsmässigt att läsa in materialet på egen hand. Att man inte har haft tid kan
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bero på att man haft mycket schemalagt, läst fler kurser än man ansett sig klara av
samtidigt eller haft olika typer av obligatoriska uppgifter att lämna in. De flesta svarar
dock att de hade deltagit mer om undervisningsformen hade ändrats för att passa dem
bättre så att de kunnat utnyttja den schemalagda tiden effektivare.
Vanligt förekommande önskemål är att undervisningen skulle vara mer studentcentrerad och ha ett tydligare fokus på studentaktivitet. Hellre än att delta i passiva
föreläsningar där man ändå inte har möjlighet att tillgodogöra sig mer än en liten del av
materialet så väljer man att jobba på egen hand. När undervisningen upplevs vara ur
fas med examinationen och det som krävs för att bli godkänd så blir reaktionen att
delta i mindre utsträckning.
Det faktum att frågorna om närvaro ställdes i just kursvärderingen skulle kunna ha bidragit till resultatet. Att många väljer att peka på förbättringsmöjligheter hos läraren
och kursen istället för orsaker som ligger utanför det universitet kan påverka kan vara
en naturlig konsekvens av att det är just det som universitet kan påverka som annars är
av intresse i en kursvärdering, och det övriga frågor handlar om. Svaren kan också reflektera det sociala sammanhanget som studenterna är en del av (O’Sullivan et al.
2015).
Det vore intressant att studera hur den faktiska närvaron (inte den självrapporterade) beror på undervisningsformen. Skulle mer studentaktiv undervisning också leda
till en högre närvaro? Finns det i praktiken ett samband mellan upplevd kvalitet i
undervisningen och i graden av närvaro?
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Lärare och studenter i samverkan – studenter som
undervisar andra studenter i undervisningen

Carina Jacobsson
Konstvetenskapliga institutionen

Inledning
Att inte enbart undervisa i föreläsnings- eller seminarieform – utan att även låta studenter aktivt bidra med undervisning – har sedan årtionden tillbaka i tiden utgjort en
del av Konstvetenskapliga institutionens sätt att arbeta pedagogiskt. Denna form av
undervisning kan bestå av bildanalyser med ”demonstrationsuppgifter” där studenterna
aktivt medverkar och undervisar varandra antingen genom att i förväg ha tilldelats en
uppgift eller som spontana inslag i föreläsningarna där studenterna får betrakta en
okänd bild och gruppvis börja tänka kring den utifrån de kunskaper som förmedlats på
föreläsningarna. Ett annat forum där studenterna aktivt medverkar med kunskapsförmedling är på exkursioner där samtliga deltagare har ansvar för att meddela undervisning inom ett avgränsat ämne. Exkursioner utgör en naturlig del av undervisningen i
flera humanistiska ämnen som t.ex. konsthistoria och arkeologi och mot bakgrund av
hur grundutbildningen i konstvetenskap i Uppsala är upplagd kommer exkursionen
framgent att vara en viktig del av undervisningen.

Ordinarie undervisning med aktiv medverkan av studenter
Sedan åtskilliga decennier har, som ovan nämnts, så kallade demonstrationsuppgifter
förekommit i samband med ordinarie undervisning i ämnet konsthistoria eller konstvetenskap som ämnet benämns sedan höstterminen 1969 (Åman 2000). Redan på ettbetygsnivå tilldelades studenterna en diabild som de fick arbeta med på egen hand eller
två och två, och denna uppgift skulle sedan redovisas för hela gruppen tillsammans
med läraren eller när gruppen var uppdelad i mindre grupper i seminarierum. Genom
att intervjua lektorer som arbetat länge vid institutionen i Uppsala, seniorlektor Thomas Hård av Segerstad och docent Hedvig Brander Jonsson, framkom att denna
undervisningsmetod definitivt var i bruk redan under tidigt 1960-tal. Vid motsvarande
institution i Stockholm kunde inte metoden beläggas lika tidigt men definitivt hade
den implementerats mot slutet av 1960-talet enligt prof. em. Jan Svanberg och universitetslektor Eva Sundler Malmnäs. Samtliga framhöll metodens fördelar med tanke på
inlärning och förmåga att bibringa kunskaper i konsten att se och allra bäst fungerade
undervisningen om gruppen inte översteg 20 personer (Intervjuerna ägde rum under
april och maj 2016.) Studenterna har helt enkelt lättare att diskutera och våga presentera sina rön inför grupper som inte är alltför stora.
När jag påbörjade min utbildning under tidigt 1980-tal vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet delades demonstrationsuppgifter ut till alla studenter under A-kursens första moment och dessa uppgifter skulle sedan öppet redovisas
vid en föreläsning eller ett seminarium. Man fick inga hållpunkter för anförandet utan
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tanken var att man genom att analysera bilden skulle kunna redogöra för vilken typ av
konstverk det rörde sig om och resonera sig fram till slutsatser om kultur och tillkomsttid m.m. På litteraturlistan fanns ett kompendium som undervisningsmaterial, Bildanalys – med ett antal uppsatser som på olika sätt visade hur en bildanalys kunde gå till.
Några direktiv eller konkreta pedagogiska anvisningar förmedlades dock inte i denna
skrift (Linde 1981).
De seniora lektorer jag har intervjuat har samma erfarenhet från sina egna studieår:
man fick inga instruktioner utan metoden förväntades man snappa upp via undervisningen. Jag minns också att flera studenter från andra kulturer ofta gjorde uppgiften
”baklänges” och började med att ambitiöst redogöra för slutresultatet istället för att låta
resonemanget leda fram till konklusionerna. Kanske speglade detta också att denna typ
av aktiverande undervisning inte tillämpades vid universitet i södra Europa och Mellanöstern.
Nu när jag introducerar bildanalys för studenter på A-nivå och arbetar vidare med
metoden på B-nivå brukar jag ange några centrala begrepp som jag ber dem anteckna
för att ha till hands som ”utgångspunkter och hållpunkter”. Ingen behöver heller fråga:
”Vad var det nu jag skulle tänka på?” Nedan ges ett exempel på ett verk, en oljemålning av den italienske renässanskonstnären Agnolo Bronzino som avbildat Venus och
Cupido i en intrikat och otillbörlig situation (bild 1) tillsammans med de hållpunkterna.
1. Material – teknik
2. Ikonografi – motiv
3. Komposition
4. Rumsgestaltning
5. Kolorit
6. Tid och stil
7. Eventuell attribuering till arkitekt eller konstnär.

Bild 1. Agnolo Bronzino: Allegori med Venus och Cupido, ca 1540-45. Oljemåleri på träpannå, ca 147 x
117 cm, National Gallery, London. Foto Web Gallery of Art.

Som ovan visats förekommer således studentaktiverande undervisningsmetoder som en
av flera undervisningsformer vid institutionen. Arbetsmetoden står sig väl i konkurrens
med alternativa kunskapsförmedlande sätt som lanserats på senare år som t.ex. squizzar
och flipped classrooms eftersom det viktigaste momentet av alla, nämligen reflektionen,
sätts igång vid bildanalysen och reflektionen leder fram till kunskap och insikt. Det är
också, enligt min uppfattning, en fördel att använda minimalt med teknik som kan fallera (!). Bilderna ligger i lärarens power-point och instruktionerna distribueras också
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där. I de fall bilderna och anvisningarna delas ut i förväg utgör studentportalen ett tillfyllest alternativ även om jag ser fram mot andra möjligheter med den nya digitala
plattform för undervisning som kommer att efterträda studentportalen.
Min erfarenhet säger – efter att ha arbetat med studentaktiverande bildanalys i ca
20 år – är att det befrämjar inlärningen i positiv riktning. Jag kan dock inte bevisa detta
statistiskt eller diskutera detta i termer av learning outcomes men resultaten på tentamina talar för att investeringen i extra lektorstimmar ger utdelning. Ett annat undervisningsekonomiskt alternativ som inte kostar fler lektorstimmar är att i en föreläsning
lägga in en ”spontan” bildanalys med problemlösningsuppgift. Man kan då visa två bilder samtidigt på den enorma duken i Ihresalen i Engelska Parken varvid studenterna i
mindre grupper diskuterar verken utifrån föreläsningens perspektiv. En sådan diskussionsstund kan pågå ca 5 minuter och ibland lämnar jag salen för att studenterna ska
känna att det inte finns något ”läraröra” som lyssnar och bedömer. När jag sedan kommer in igen går jag runt mellan grupperna med mikrofon så att studenterna tydligt hörs
i auditoriet. Om någon student signalerar ’jag vill inte prata’ respekterar jag givetvis
detta. Jag kallar denna undervisningsmetod lite skämtsamt för mixed classrooms.
Förutom undervisning i traditionella seminarierum har konstvetenskapliga institutionen också varit och arbetat med bilder på ett framgångsrikt sätt i den laborativa lärosalen i Blåsenhus. När jag sedan har pratat med studenterna och läst vad de skrivit i
kursutvärderingarna tycker flertalet att den laborativa lärosalen är en stimulerande
miljö. Dock finns några studenter som inte instämmer i hyllningskören utan påpekar
att det är alldeles för mycket teknik och finesser; de vill istället ha mer undervisning i
föreläsningsform.

Exkursioner med aktivt undervisande studenter
På A- och B-nivå i konstvetenskap genomförs kortare exkursioner i Uppsala och
Stockholm med omnejd (halv- och heldagar) medan ribban sätts högre på C-nivån
med en längre exkursion med övernattning och redovisningsuppgift. Vidare förekommer studiebesök och undervisning på ett antal museer. På schemat benämns dessa aktiviteter som seminarier för att framhålla att det inte handlar om ”vanlig turistguidad
visning” utan att besöket syftar till att förmedla ny kunskap.
På B-nivå vill jag särskilt framhålla en studentaktiverande seminarieexkursion till
Uppsala domkyrka där studenterna muntligt får redovisa sina punktstudier inför
varandra på plats i katedralen. Den tid som anges för uppgiften är ca 5 minuter – presentationerna i verkligheten varierar naturligtvis och drar ibland över den stipulerade
tiden.
Ämnen för demonstrationsuppgifter i Uppsala domkyrka presenteras i studentportalen och det finns ca 30 att välja mellan. Nedan ges några exempel:
1. Predikstolen, Burchardt Precht och Nicodemus Tessin d.y.
2. Mittskeppets kalkmålningar från1800-talets restaurering
3. Katarina Jagellonicas gravmonument (se bild 2)
4. Johan III:s gravmonument
5. Jagellonska korets stuckreliefer
6. Maria – Återkomsten, Anders Widoff
Även här får studenterna ett dokument med hållpunkter som erinrar om de ovan
nämnda men är något mer utvecklade; på B-nivå förväntas studenten sålunda kunna
hålla ett något mer avancerat anförande än på A-nivå. Det finns litteraturtips och vidare uppmuntras de att göra egna iakttagelser och reflektioner som de kan förmedla
vid presentationen. Docent Eva Lindqvist Sandgren som introducerade denna studiedag framhåller att syftet med seminariet i domkyrkan är att ta del av katedralen som
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konsthistoriskt kulturarv, att redovisa en egen uppgift och att som aktiv lyssnare ta del av
andras presentationer. För att understödja och uppmuntra avslutas instruktionsdokumentet med följande mening: ”Tänk på att det alltid är roligt att ge kunskap till andra
och att ingen annan i gruppen kan lika mycket om föremålet som du!”

Bild 2. Drottning Katarina Jagellonicas gravmonument i Uppsala domkyrka.
Foto efter Wikimedia Commons.

Grund för analysschema inför seminarieexkursionen till Uppsala domkyrka:
Typ av konstverk/föremål (skulptur, relief, väv etc.):
Material:
Funktion (ursprunglig och nuvarande):
Konstnär:
Beställare:
Tillkomsttid, tillverkningsort:
Bevarandeskick/kända förändringar:
Bildens motiv (ett eller flera):
Komposition och uppbyggnad: (beskriv med relevanta uttryck som vertikaler/horisontaler/diagonaler, linjaritet, rörelse, djup/yta, plasticitet, perspektiv,
skugga/ljus, frontalitet, realism/idealism, berättande/symbolisk framställning o.s.v.
Vid frånvaro får studenten ladda upp ett referat på studentportalen. Visserligen kan
det aldrig ersätta den muntliga träning och möjlighet att bidra med konkret undervisning men lärarnas arbetstid är så hårt ansträngd att vi inte kan göra om övningen för
dem som missat den.

Längre exkursioner – då och nu
Var åker man då på dessa exkursioner som pågår i flera dagar? Under åren har resmålen för C-kursen varierat men Strängnäs domkyrka och Gripsholms slott (bild 3) har
varit ett fast resmål sedan 1950-talet och dit förläggs C-kursens exkursion i september
på höstterminen. På vårterminen går exkursionen numera till Helsingfors; tidigare har
andra orter förekommit bl.a. Gävle. Dock märkte jag att frånvaron blev hög när turen
skulle gå till Gävle vilket var märkligt med tanke på stadens intressanta utbud av konst
och arkitektur. Att åka till ett grannland med ett ännu mer fascinerande utbud av
konst och arkitektur kanske skulle vända trenden. Därför provade jag Helsingfors som
studiekoncept 2010.
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Den pedagogiska uppläggningen på båda exkursionerna är tämligen likartad. Läraren
har förberett ett antal uppgifter men här vill jag understryka att studenterna har stora
möjligheter att själva påverka och finna någon annan uppgift istället om så önskas. Likaså
erbjuds tämligen fria tyglar beträffande redovisningen.
När jag började som lektor 2003 fanns inga instruktioner till redovisningarna och
ingen efterfrågade sådana heller. Under senare år har dock studenterna begärt tydliga
instruktioner till redovisningarna varför jag har författat sådana och de presenteras i det
följande. Tiden för anförandet sätts till ca 7-10 minuter. Denna tidsrymd kan upplevas
av många som stressande förutom att de själva också skall stå i centrum och undervisa.
Dock brukar flertalet när de väl börjar arbeta med sin uppgift komma insikten att det
snarare handlar om att få med det viktigaste på denna tid än att fylla ut tiden. Som
nyss nämnts kan talängslan också vara ett problem. Vi tvingar dock ingen att ha denna
redovisningsuppgift utan de studenter som mår dåligt inför tanken att prata offentligt
får åka med på exkursionen och istället lämna in en skriftlig uppgift på ca 5 sidor. Det
är dock sällan som detta alternativ väljs. Jag tror att vår interaktiva seminariekultur i
mångt och mycket förebygger talängslan (se vidare Axelsson 2011). Självfallet syftar
samtliga seminarier i konstvetenskap till teoretisk träning och medvetenhet men det
interaktiva undervisningssättet ger automatiskt också träning i att uttrycka sig muntligt.
Sedan många år tillbaka är exkursionen på C-kursen inskriven i kursplanen som
obligatorisk och utgör en delkurs – dock med 0 hp. Ett av kursmålen lyder ”kunna
formulera egna analyser i tal och skrift” och det är naturligt att den nyss omtalade redovisningsuppgiften bidrar till att säkerställa detta delmål och genom att studenterna
bedriver undervisning för varandra får kursmålet en naturlig avnämare.

Bild 3. Gripsholms slott. Foto Håkan Svensson, Wikimedia Commons.

Exkursionen till Strängnäs och Gripsholms slott är en tradition på institutionen sedan
1950-talet och den pågick en vecka. Studenterna tilldelades arbetsuppgifter som de
grundligt skulle förbereda inför exkursionen. Thomas Hård av Segerstad berättar att
inga som helst instruktioner, hållpunkter eller litteraturtips delades ut. Alla förväntas klara
uppgiften på egen hand. Lärarna hade organiserat denna exkursion grundligt och det
kom också inbjudna gästföreläsare. Gruppen inkvarterades i Kavaljersflygeln (bild 4)
vilken utgör en av Sveriges mest genuina miljöer från sent 1700-tal och Gustav III:s
tid. Kavaljersflygeln tillåter inte längre övernattningar utan studenterna bor numera en
natt på Stallgårdens Bed & Breakfast.
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Bild 4. Ett rum i kavaljersflygeln på Gripsholms slott. Foto Mats Werner.

Den veckolånga exkursionen rymde även aktiviteter som att uppföra pjäser på scenen i
Teatertornet (bild 5). Idag används inte scenen annat än vid något särskilt jubileum.
Ett exempel är när Gripsholms slott firade 450-års jubileum och Kungliga Dramatiska
teatern 200-års jubileum år 1987. Jarl Kulle gestaltade vid denna föreställning Gustav
III.

Bild 5. Gustav III:s teater, Gripsholms slott. Foto efter Kungahuset.se.

Idag tilldelas studenterna sina exkursionsuppgifter vid terminsstart eftersom exkursionen äger rum i mitten av september. Turen börjar med bussfärd från Uppsala till
Strängnäs domkyrka där jag genomför en interaktiv föreläsning mellan 10.15-12. Jag
brukar säga att det är en av mina uppgifter och betonar att vi genomför den med gemensam undervisning. Därefter lunchpaus och sedan färd till Mariefred och Gripsholm
där eftermiddagen tillbringas på slottet liksom dagen därpå fram till slottet stänger kl
16. Under flera år gjorde vi också studiebesök på Grafikens Hus i Mariefred. Dessvärre
brann denna kulturinstitution den 16 mars 2014.
Att varva modern konst med det äldre är berikande; Statens porträttsamling på
slottet utgör det äldsta nationella porträttgalleriet i världen och omfattar cirka 4500
verk, företrädesvis oljemålningar. De moderna porträtten är fotografier; fotokonsten
har ju mer och mer tagit över porträttscenen. Studenter som är inriktade på modern
konst kan därför också lätt hitta tilltalande fördjupningsuppgifter och de som skriver
kandidatuppsats om dagens gatukonst och graffiti också har något att begrunda i Nedre
Rustkammaren där graffiti från år 1600 påträffas (!):
”Anno 1600 den 3 Aprilis Bleffüe wij här insatte, Troo Gudh i alle tingh, Arffwid
Ericksonn Till Lindöö och Peÿtz, Gud wett min lycka, Axel Korck Till Aniela, Wij
haffue setted för vår troohett och lydett för wåre synder, kome här uth den..."
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Axel Jönsson Kurck och Arvid Eriksson till Lindö (av ätten Stålarm) satt nämligen
fängslade på Gripsholms slott av hertig Karl under dennes krig med kung Sigismund. I
Griptornet lät de rista ovan citerade inskrift på en vägg.

Bild 6. Helsingfors med domkyrkan i fonden. Foto www.Hotell-Helsingfors .se

För exkursionen till Helsingfors (bild 6) bokas ett antal kryssningsplatser med konferensrum med Viking eller Silja Line. Man får två övernattningar på båten, arbetstid på
fartyget i båda riktningarna och en hel dag i land till arkitekturstudier, galleri- och museibesök: Ateneum, Amos Anderssons museum och museet för samtidskonst
KIASMA. Studenternas uppgifter varierar varje år beroende på museernas utställningsverksamhet. Det tar en del tid att undersöka vad som finns på museerna och om vissa
”nyckelverk” är utlånade får dessa istället presenteras på seminariet på båten. På ditresan håller antingen jag eller min kollega prof. Jan von Bonsdorff först en föreläsning om
Helsingfors historia och efter det har vi seminarium med studenternas presentationer.
Vissa bebyggelsehistoriska och arkitektoniska miljöer väljer vi med fördel att redovisa och diskutera på seminariet på båtresan. Det är mycket fördelaktigare ur pedagogisk synvinkel att först ha stiftat bekantskap med uppgiften teoretiskt och sedan närma
sig den ”in real life”. En stadsmiljö innehåller också mycket trafikbuller varför tiden på
så sätt effektiviseras.
Exempel på arbetsuppgifter och instruktioner som studenterna får inför exkursionen till Helsingfors:

Arkitektur:
Riksdagshuset med tillbyggnader,
Järnvägsstationen,
KIASMA – arkitekturen exteriör och interiör
Sveaborg (presenteras på seminariet på båten)
Bergskyrkan – Tempelplatsens kyrka (presenteras på båten)
Carl Ludwig Engel – Senatstorget med domkyrkan (presenteras först på båten sedan på
plats)

Uppgifter på Ateneum – de som finns i sal 3 presenteras på Ateneum – övriga
på seminariet på båten!
Ferdinand von Wright, Stridande tjädertuppar, 1886, sal 3.
Elin Danielson-Gambogi: Mor, 1893, sal 3 (bild 7).
Albert Edelfelt: Drottning Blanka 1877, I Luxenbourgträdgården 1887, i sal 3
Akseli Gallen-Kallela, Ainomyten (triptyk) 1891, sal 3
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Lemminkäinens mor 1897 (I Sibeliusutställningen).
Gosse och kråka, 1884, sal 3, Démasquée 1888.

Ämnen som redovisas på seminariet på båten:
Helene Schjerfbeck, Konvalescenten, 1885
Fanny Churberg, Vinterlandskap 1880 eller Studie i månljus 1878
Maria Wiik, Ut i världen, 1886

Bild 7. Elin Danielsson-Gambogi, Mor, 1893. Olja på duk, Foto Ateneum, Helsingfors.

Hur skall presentationen genomföras?
Tid ca 7-10 minuter
Tänk dig att du skall visa och redogöra kortfattat för en särskild konstnär och ett
eller två av vederbörandes verk/byggnader för dina kurskamrater.
Presentera konstnären eller arkitekten kortfattat. Gå sedan vidare och redogör för
verket eller byggnaden. Om du inte hittar så mycket om just detta berätta istället annat som du har fått fram eller vad som är karakteristiskt för just den här konstnären,
arkitekten eller tiden.
För er som gör presentationerna på seminariet på båten. Ladda ner de bilder ni vill
visa på ett USB-minne. Jan tar med sin dator och vi har där en datorprojektor. (Risk
finns att over-head apparat saknas).
Vill ni dela ut ett papper, kontakta mig så kopierar vi upp till gruppen på institutionen.

På avancerad nivå och forskarutbildning
Samma pedagogiska metod brukas även på kurser med exkursioner på avancerad nivå
och inom forskarutbildningen och redovisningsuppgiftens omfång växer med nivån.
För närvarande driver institutionen två kurser med längre exkursioner på avancerad
nivå ”Konst och kontext i barockens Rom” 7,5 hp och ”Istanbul – kulturmöten, monument och identitet mellan öst och väst” 15 hp. På dessa kurser sätts tiden för studentens anförande till ca 12-15 minuter och tidsrymden har således ökat successivt.
Det är intressant att notera att även på avancerad nivå har tydligare instruktioner
till anförandet efterfrågats av studenterna och sådana har därför också framtagits. Johan Eriksson, universitetslektorn som driver ”Konst och kontext i barockens Rom” be-
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tonar att föredraget om ca 15 min skall fasta på aspekter som form, innehåll, konstnär/konstnärskap, beställare, proveniens och roll i samlingen. På samma sätt har Oskar
Nordell, nu doktorand i konstvetenskap, på begäran från studenterna tagit fram en
mall som punktar upp vad som bör ingå i den ca15 min långa presentationen. När kursen startade vårterminen 2009 förelåg som sagt inte denna mall och jag noterar att studenterna på olika nivåer oberoende av varandra har efterfrågat mer styrning från lärarna.

Avslutande ord
Studentmedverkan utgör som ovan visats en etablerad del av Konstvetenskapliga institutionens sätt att bedriva undervisning och i förlängningen tränas också studenterna
inför arbetslivet. Arbetsmarknaden är självfallet varierande och våra studenter arbetar
ofta som kultursekreterare, fotografer, museiassistenter, guider på slott och andra museiinstitutioner. Vidare jobbar många inom konsthandel och auktionshus där förmåga
att uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt är centralt.
Exkursionsverksamhet är dock resurskrävande och då studieresan är inskriven i
kursplanen bekostar institutionen resa, logi och enstaka måltider. När jag började min
lektorsanställning åkte jag i regel som ensam lärare med en grupp om 20-30 studenter
till Gripsholm. Under senare år har vi satsat mer resurser och har nu två lärare med
vilket visat sig vara väl använda medel; diskussionerna blir helt enkelt bättre efter redovisningarna med två lärarkrafter. Det kan också vara tungt som ensam lärare att
rodda allt det praktiska och hantera eventuella problem som kan uppkomma under
loppet av en exkursion. Även om den undervisningsmodell jag ovan berättat om inte
regelrätt följer SAP Student Active participation (se t.ex. Gärdebo & Wiggberg 2012)
visar tillvägagångsättet med undervisande studenter så många fördelar att det implementerats som en naturlig och självklar del i institutionens pedagogiska arbetssätt.
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Humor as pedagogy: A geographical perspective

David Jansson
Department of Social and Economic Geography

Introduction
This article explores the intersections between pedagogy, geography, and humor. I
have had a long-standing interest in cultivating an environment in my classrooms that
allows room for humor and laughter, and my background as a geographer has encouraged me to consider the geographic aspects of humor in the classroom. Furthermore,
my ongoing training in pedagogy leads me to consider how humor functions as a form
of pedagogy, and indeed whether humor facilitates or rather interferes with the learning process.
Much of my approach to humor is personal, as I will discuss in more detail later.
My first experience as a teacher was over 25 years ago as a preschool teacher in the
U.S., working with three- to five-year-olds. Being humorous with this group was quite
natural for me, but using humor in a university classroom is an entirely different thing.
The relationship one has with a five-year-old is of course very different from that one
has with a 25-year-old, from the teaching perspective. I have become increasingly
aware of the need to critically reflect on the role of my humor in my teaching, so as to
be clear about the risks and rewards of employing a “pedagogy of laughter” with my
students. This article reflects the beginning of this process for me.
I will begin with a review of the literature on the pedagogy of humor, with a focus
on the university setting. I will then discuss my own personal experience with humor
in the classroom, with a focus on the geographic aspects of teaching with and through
humor. I will discuss both successes and failures from my own experiences. I end the
article by raising some questions that are worth further exploration.

Humor and pedagogy in the literature
The topic of humor in the classroom has been a rather contentious one over the years.
A fair number of studies has been published, but most of these studies rely on small
data sets, and much of this research is quite dated at this point, so the overall conclusions are not necessarily clear. Cause and effect relations are impossible to determine
in much of this literature. As Ronald Berk (1996: 72) put it about 20 years ago, the
literature on humor and pedagogy to that point was inconclusive and contradictory.
That said, there does seem to be a consensus in recent scientific publications that humor can make a valuable contribution to university pedagogy. Much of the work on
classroom humor has been focused on elementary and secondary education (e.g.
Loomans and Kolberg 2002), but the focus here will be on studies involving university
teaching.
Studies of humor and pedagogy find that humor’s positive effects are grounded in
humor’s physiological and psychological effects on the body; that is, humor reduces
anxiety, tension, and stress (Berk 2000). For Garner (2006), humor can increase moti45

vation and enhance self-esteem among students, enhance learning, and improve recall.
Additionally, use of humor is something students often mention when evaluating
teachers positively. Humor can foster mutual respect and increase student receptivity
to material as well as improve content retention. At the same time, Garner (2006:
178) warns that the “use of humor can be complicated because it may be highly personal, subjective, and contextual and we cannot always predict the way it will be received.” A cautious, reflective approach is certainly warranted.
“Laughter receives high marks from teachers and students alike,” writes Korobkin
(1988: 154), “because it unleashes creative thinking and reduces social distance.” In
summarizing some of the benefits of humor thought to be experienced by students,
Korobkin (1988: 155) points to increased “retention of material; student-teacher rapport; attentiveness and interest; motivation towards and satisfaction with learning;
playfulness and positive attitude; individual and group task productivity; class discussion and animation; creativity, idea generation, and divergent thinking.” Humor can
also decrease “academic stress, anxiety toward subject matter; dogmatism; [and] class
monotony” (Korobkin 1988: 155). Berk (2000) argues that humorous items on exams
may benefit students by making them more relaxed, potentially leading to improved
performance. Ridanpää (2014a: 702) adds that humor can make “complicated or sensitive issues easier to comprehend and digest.” Beyond this, Korobkin also notes that
humor (or lack thereof) can be used as a diagnostic. For example, “the absence of ingroup humor and laughter in small group interaction may be an indicator of poor
bonding....An alert instructor can observe class humor for determining or diagnosing
the health of the groups” (Korobkin 1988: 155).
Only a few studies have investigated the gendered aspects of humor in the classroom. For example, Bryant, Comisky and Zillmann (1979), in a study with a small
sample size, found that male teachers used humor more often than female teachers. In
addition, about half of the male teachers’ attempts at humor were of a hostile/sarcastic
or sexual nature (though the male teachers often directed sarcasm at themselves). In
another study, Bryant et al. (1980) found that in student evaluations, the frequency of
use of humor was positively correlated with the students’ evaluations of the teacher’s
performance – but only for male teachers. For female teachers, there was no correlation between the frequency with which they employed humor and positive evaluations. The kind of humor also mattered:
For male teachers, the use of hostile or aggressive humor and nonsense humor was
found to be associated with more positive evaluations of general teaching performance;
the use of sexual humor and other types of humor was found to be positively related
to appeal. Female teachers who employed hostile or aggressive humor, on the other
hand, failed to benefit from it on ratings of overall teaching effectiveness, although
their appeal proved to be significantly enhanced (Bryant et al. 1980: 516).
The authors caution, however, that they were unable to tease out cause and effect,
and these results thus reveal only correlations. Clearly, this research is sorely outdated,
as societal and classroom norms regarding appropriate behavior and standards of humor, as well as overall gender relations, change over time. Humor is indeed a “culturally perishable” phenomenon that is extremely sensitive to changes in time-space context, and thus we must be careful when attempting to make conclusions about the
contemporary relevance of results that are decades old. Much work clearly remains to
be done in this area.
Another relevant question relates to how much humor one should use in the classroom. How often should we, as teachers, try to get the students to laugh? Once again,
the literature is rather thin, and the studies that exist come to different conclusions.
Ziv (1981), for example, asserts that a teacher should not use more than three to four
instances of humor during a one-hour class period. However, in a different study,
Downs et al. (1988) compared the use of humor between two groups of university
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teachers: nine “award-winning” teachers and fifty-seven teachers who had not won an
award for pedagogy. The authors found that while the “average” teachers made attempts at humor 13.3 times per 50-minute lecture, the award-winning teachers used
humor at about half that rate (7.4 attempts per lecture). This would suggest that the
Swedish axiom lagom är bäst (moderation is best) is quite relevant for the use of humor as a pedagogical tool, but even here, the sparse literature can only be considered
as suggestive and by no means conclusive.
While a few studies discuss the negative effects of humor in the classroom, on the
whole the literature is quite optimistic about the potential for achieving positive effects in the classroom through the use of humor, and there are many books and articles
that provide suggestions for teachers who are interested in consciously using humor as
a part of their pedagogy. In my own discipline of human geography, however, the
practice and implications of employing humor as a form of pedagogy have been largely
ignored.
There does seem to be an increasing interest in humor in human geography, albeit
from a very low level. Ridanpää (2014a, 2014b) provides helpful reviews of the state
of the geographic literature on humor (this is humor in general, and not limited to the
classroom setting). In recent years, humor has emerged as a topic of study especially in
the field of popular geopolitics (e.g. Dodds and Kirby 2012; Dittmer 2013). But geographers have not had very much to say about the humor that takes place within the
walls of the classroom. This lacuna is interesting, perhaps even puzzling, since there is
much that could be said about the ways in which humor transforms the social space of
the classroom, in both positive and negative directions. Perhaps geographers, like other
social scientists, have found humor to be a topic less worthy of study, less “serious”
from an intellectual perspective.
As for the studies that exist in geography regarding the pedagogical use of humor,
beyond the discussions of the use of (humorous and satirical) cartoons in classroom
instruction (Kleeman 2006; Hammett and Mather 2011), the most useful analysis is to
be found in Alderman and Popke’s (2002) examination of the use of Michael Moore’s
satirical television program TV Nation in their teaching. The value they see in humor is
that it “can serve to disrupt taken-for-granted attitudes or understandings, and thus
potentially help students see society and space in alternative and more critical ways”
(Alderman and Popke 2002: 229). Beyond this, the authors identify a connection between humor and geography through a common association with politics. Alderman
and Popke (2002: 231) raise “the possibility of a close relationship between the ‘politics of humor’ (which asserts that there are power relations inscribed in the production
of humor) and the ‘politics of space’ (which asserts that there are power relations inscribed in the production of landscapes).” Thus the use of humor, especially with an
attention to the politics that often lies behind humor, may help students make connections to the political processes that underlie the production of cultural landscapes. Furthermore, Alderman and Popke (2002: 234) argue that humor in the classroom can
also “promote a critical awareness of complex social and geographical issues by fostering the cognitive flexibility of students.”
The authors also suggest that teachers “can use humor to convert our geography
classrooms into public spaces for thinking and talking about the world in a critical
way” (Alderman and Popke 2002: 228). This idea is worth dwelling on for a moment.
The authors do not elaborate on whether humor is necessary to the creation of “public
spaces for thinking and talking about the world in a critical way,” or whether such
public spaces could be effectively created without humor. Certainly, the idea behind
the assumption of the value of humor as a pedagogical tool is that it can help derail the
students from their traditional linear thinking about a particular topic. Once they are
bumped off the tracks, so to speak, they can begin to see the world in a new way. The
risk for the teacher in this process, is that once we eject the students from the safety
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and security of the rails, we cannot know precisely where they will land. We have no
way of knowing what analysis or conclusions the public spaces we create for the discussion of our course topics will produce. As teachers, we may not consider this to be
a problem, but we must certainly be prepared for its consequences.
Perhaps the best that can be said about humor in the classroom after this brief review of the literature is that it is a potentially powerful pedagogical strategy that
should be carefully reflected upon by the teacher before, during, and after the teaching
occurs.

Personal reflections on the use of humor in the classroom
In this section I will review some of the specific strategies that I use to incorporate
humor in my teaching, with a focus on the geographic elements of humor. I do most
of my teaching in one class, Political geography and planning (Politisk geografi med
samhällsplanering), which is a lower-level undergraduate course that averages around
20 students. With regard to the reasons I employ humor, the most fundamental reason
can be found at the personal level: for me, it’s about being true to myself, my humor
reflects who I am as a person, and relates to my understanding of what it means to be
human. Flowers (2001: 11) argues that “teachers should laugh at themselves occasionally to show their students that they are ‘real people’.” I want students to be able to
relate to me as a person, especially because some of the topics we discuss in the course
(such as nationalism and racism) are very sensitive and require a considerable degree of
openness and courage on the part of the students. Creating an atmosphere that emphasizes our common humanity is, I think, important in this context, and humor is
one way to achieve this goal, particularly as it can be effective in communicating a
sense of humility (as when I make fun of myself). This notion of humility is important
for epistemological reasons, as one of my basic assumptions is that our knowledge is
always only partial and provisional, and if we can keep this in mind it can be easier to
understand the position of people who experience oppression (such as minority
groups), even when members of the majority have difficulty seeing this oppression
themselves. As Mayo (2008: 245) puts it, the use of humor in the classroom “is an invitation to think differently, from another perspective, while at the same time inhabiting one’s own perspective; in other words, humor encourages one to learn.”
I am also interested in using humor to weaken the teacher/student hierarchy, to
level that relationship, if you will, but only to a limited extent. I do not want this leveling to go too far – in other words, I want to make the boundaries between us more
permeable, but I do not want to erase them completely. I still want to retain some authority in my relationship with my students.
In addition, I see humor as a tool for holding the students’ interest over time, over
the course of a particular lecture as well as over the length of the entire course. The
kind of humor I use is largely of the “high-risk” (i.e. spontaneous, ad-lib) kind, and rather less of the “low-risk” (planned) sort (Berk 1996). Low-risk humor, for Berk, is
represented by written comments in syllabi, assignment instructions, and even exams,
that attempt to be humorous. Also included in this category are jokes that a teacher
shares at the beginning of a class session, amusing cartoons or photographs inserted
into lecture slides, and other kinds of planned humor. I am personally not a joke-teller,
and while I do use the occasionally funny cartoon or photo, I am more likely to inject
humor into a lecture or seminar through a spontaneous comment, but usually one that
has a pedagogic intent, especially when it comes to highlighting issues of geography.
Hellman (2007: 38) cautions that you need to know your audience “to know
whether you can say something” humorous. We can think of this in part as a question
of geography. As it happens, I have a very different geographic background than my
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students. I grew up in the United States, on Long Island in New York State. So aside
from any generational differences I have with my Swedish students, I face the basic
fact of different frames of reference caused by our diverging personal geographies. The
risk here is that if “you are speaking outside of a group’s frame of reference, the message and meaning will be lost” (Hellman 2007: 38). This means that many of the
things I would naturally find funny and relevant to say in the course of a lecture or
seminar would not likely be understood by my students because they did not grow up
in the U.S. (even if they have indeed been exposed to an enormous variety of entertainment from the U.S.). The consequence of this is that the confidence I might otherwise have regarding the potential effectiveness of a particular humorous comment is
significantly reduced.
At the same time, there are certain advantages to the difference in our personal
geographies, as it allows me to act as an outside observer of Swedish society, and to
that extent I might be able to get away with certain comments when a Swedish colleague might run into trouble for saying the same thing. Furthermore, I am of course
technically an immigrant (invandrare), and I am happy to label myself as such. However, in Sweden, this term is commonly racialized, so when one says invandrare, one
typically means a non-European person, even when that person was born in raised in
Sweden. In my experience, many, if not most, white Swedes do not consider me to be
an invandrare, because I am white and possibly also because I have a Swedish name
and roots in Scandinavia. One could even go as far as to say that I am considered more
Swedish than dark-skinned Swedes who were born and raised in the country. So my
status is somewhat ambiguous, and I can use this ambiguity (or in-betweenness) to
satirize the debate about immigration in Sweden. As Ridanpää (2014a: 705; citing
Delph-Janiurek 2001) notes, humor “marks sensitive points in relation to the
(re)construction of sameness, difference, and also betweenness.” I have the sense that
using humor in this context creates a softer opening for a discussion of what is otherwise a rather sensitive topic in Sweden.
Another geographic aspect of humor relates to the fact that I often have students
with roots in other parts of the world, given the significant percentage of the Swedish
population that has immigrated to the country from distant lands. In some ways, I
think this fact actually serves as a brake on certain kinds of humor, as the white Swedish students would then tend to hesitate to make humorous comments about other
parts of the world if they know that some of the other students come from these places. In that case, any attempt at this kind of humor would likely be met with “unlaughter” (Billig 2005).
Two of the topics we discuss in the course are nationalism and geopolitics, and
given the role of the U.S. in the world, we end up talking about the country of my
birth quite extensively. Thus it is important to me that my students feel comfortable
being critical of U.S. foreign policy, so I do not hesitate to poke fun myself at U.S.
global leadership. By doing this, I hope to communicate the message that I will not be
offended if they have critical things to say about the U.S. It is, in fact, much easier for
me to target the U.S. with my humor in Sweden than it was when I taught in the U.S.,
as the students respond quite differently. A considerable percentage of my American
students had the tendency to be offended by any attempts at humor that targeted a
politician or party that they personally identified with. There is also a long history in
the U.S. of discouraging “anti-American” statements, and satirizing the U.S. government might draw this very label, which is of course not the case in Sweden.
Another geographic aspect of the humor I use in teaching relates to the desire to
problematize nationalism and the production of regional stereotypes. As Alderman
and Popke (2002: 234) note, humor can be used “to challenge conventional ways of
seeing the world,” including “regional perceptions and cultural biases.” When I discuss
my own research on representations of the U.S. South in American national discourse,
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I show short clip from the animated television series Family Guy, in which the main
character, in a pure non sequitur, says: “Yeah, America’s great, isn’t it – except for the
South.” The episode has absolutely nothing to do with the South, so I use this clip as a
humorous illustration of “everyday nationalism” (Johansson 2013), in that it shows
how the idea that the South is inferior is always in the background, ready to be used at
any time in popular culture. Of course, this is a case not of me being funny, but of using a humorous piece of the popular culture to make a conceptual point.
So this is an example of using humor to highlight the process of reproducing regional stereotypes, and thereby potentially undermining their effectiveness. There are
also risks to this strategy of satirizing regional stereotypes. As a new resident of Sweden
I was curious about regional dialects here, and was frankly grateful that I had avoided
learning to speak the language in Skåne (the few language courses I did take before I
moved to Sweden were on Åland). The first few times I met new students, I would
joke with them that it was lucky for me that none of them were from Skåne, because I
have a hard time understanding what people from Skåne say. I eventually realized it
was a bit risky to make that kind of comment to my students, as I could not necessarily
count on them understanding that I was being ironic, so I stopped making that comment to my students. This turned out to be quite fortuitous, because it was not much
later that a student came to me during the middle of the course to talk about her frustration with how people in Uppsala treated her – just because she came from Skåne.
She said she was tired of the stereotypes and the jokes, and that she appreciated the
discussion we had in the class about regional stereotypes, because she felt that this
gave her a language to use to talk about her everyday experiences. If I had made that
joke about Skåne in her presence, I would probably have lost her for good and contributed to her alienation at the university.
In addition to the geographic elements of my humor, I often use humor in the
context of gender relations. For example, during a lecture on gender and planning, I
present some quotes from the Swedish planner and intellectual Alva Myrdal, who during the middle third of the twentieth century was a powerful visionary and advocate
for a strong government role in re-engineering Swedish social life for the betterment of
society. There was a strong gender element in this social engineering, as the behavior
of women was a particular target for Myrdal. I show the students a slide with a couple
of quotes from Yvonne Hirdman’s (2010) work on the gendered nature of the Swedish
folkhem (“people’s home”), and one of the quotes shows the comprehensiveness of this
social engineering project: Swedish women were to be taught how to sleep, eat, have
sex, give birth, raise children, manage a home, and dress. As a way to highlight the
rather invasive nature of this project, I add (upon finishing reading the quote): “Actually, I could probably use a little help dressing myself from Alva Myrdal, quite often
I’m on my way out of the house and my wife looks at me and says ‘You’re not planning to wear that today, are you?,’ and I say ‘No of course not, I was just checking to
make sure it still fits.” This comment is also intended to highlight and poke fun at gender stereotypes.
Another of my attempts at humor in the context of gender relations did not work
so well. During a seminar on the topic of gender and planning, the students presented
plans for a fictional municipality in Sweden to improve gender equality in that municipality. One of the groups consisted of two women and one man. During the presentation of their plan, all three students spoke, but during the question and answer session
that followed their presentation, only the male student answered the questions. As it
was clear to me that the other students noticed this discrepancy, and given the topic of
the seminar, I felt compelled to point out this gender imbalance, and I did so by saying: “It appears that we have a slight problem with gender equality within this group.”
This was intended to be funny, but afterward I realized that it was very risky, as the
comment could easily have been experienced as more acerbic than I had meant it to
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be. Indeed, after the seminar ended, the two female students in the group in question
approached me. They looked clearly bothered, and they said that they took my humorous jab personally, and they wanted to assure me that they contributed as much to
the group’s presentation as the male student. They interpreted my comment as suggesting that they had not done their fair share of work on the project. I felt rather
guilty about this, and assured them that I was not making any kind of judgment on
their contribution but rather highlighting the irony that a plan to improve gender
equality was being defended exclusively by the male student. In retrospect, I might
have chosen another way of bringing up this issue, a less risky way. However, I do
think my intention was valid, given the seminar’s focus on gender equality. And I suppose that in the end, I should take it as a good sign that these two students felt able to
approach me with their discomfort. Had they left the room without checking in with
me, that could have had quite negative consequences for their participation in the rest
of the course.

Conclusion
I have discussed the positive and negative aspects of using humor as a part of one’s
pedagogic toolkit. While I would certainly recommend the use of humor, ultimately
each individual teacher must decide whether and in what ways to implement a pedagogy of laughter in the classroom. The most important thing is that it is not forced,
that it reflects the personality of the teacher, and is used in ways that the teacher is
comfortable with.
I would like to close by raising a few questions that deserve closer examination. I
do not have the space here to provide answers, even preliminary ones, to these questions, but they would be fruitful avenues of exploration in future research. In no particular order:
If inappropriate humor can make the classroom “into a place of alienation and inequality” (Layng 1991; Kehily and Nayak 1997; cited in Alderman and Popke 2002:
228), how do we know what kind of humor is inappropriate?
To what extent does the impact and function of the humor depend on the topic of
the course? A statistics class provides a very different context for humor than a course
in political geography, for example.
If we think of the classroom as a social space where the status hierarchies that are
operative in the students’ world can be an obstacle to learning, what potential does
humor have to disrupt these hierarchies, and does this potential depend on whether
the humor comes from the teacher or from the students themselves?
There are many other questions that are worth asking about the implications of
humor in the classroom. We should not hesitate to investigate these questions with a
critical mind, as we should be very clear about one thing: the fact that humor often
makes us feel good does not mean that it is always desirable, or that it always leads to
positive outcomes with respect to learning.
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Experience from Adopting Flipped Classroom Teaching

Karl Ljungkvist
Department of Information Technology

Abstract
In this paper, the outcome of using flipped classroom teaching in a course in computer
programming is analyzed. Motivated by the large scientific support for active learning,
we have replaced some of the standard lectures with online videos using the webbased framework Scalable Learning combined with in-class problem solving. The outcome is evaluated using feedback from students on the different teaching methods
through a course evaluation and through the online framework used in the course.
The results indicate that an active form of learning such as flipped classroom
teaching is much more appreciated by students compared to standard lectures. The
positive experiences from this preliminary trial motivate adopting flipped classroom
for the whole course during its next instance.

Flipped classroom teaching
In science and engineering education, the teaching has traditionally been based on lectures. The students go to the lectures where they acquire the course content, and then
practice by doing exercises at home. Many studies have pointed out the ineffectiveness
of this teaching method when compared to other forms of more active learning (Deslauriers et al., 2011; Freeman et al., 2014; Hake, 1998). The problem is twofold; during the lectures, the students are not active but merely listening passively, and when
being active while doing the exercises, the students are at home and do not have access
to the support of the teacher and their peers.
One of the ways of improving on this and increasing the activeness of students is
the flipped classroom approach. In line with the name of the method, the idea is to replace the in-class lectures and home exercises with home lectures and in-class exercises. This can be done using modern technology where the lectures are recorded and
uploaded as videos on the internet, or simply using textbook reading instructions
(Abeysekera and Dawson, 2015).
With the content being delivered to the students at home, time in the classroom is
freed up to be used to do more active and learner-centered learning activities. One
example of such an activity is problem solving in groups, where groups of two or three
students cooperate on solving a problem during the class. Another example is seminar
discussions where the students consider a question or concept encountered in the preceding video lecture. Yet another example is the Think-Pair-Share method (Robertson,
2006), where students first reflect on a problem individually, then discuss it in pairs,
and finally present the conclusion of the pair.
The idea of a flipped classroom can be traced to an article by King (1993). In the
article, King challenges the transmissive nature of regular lectures where the teacher is
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seen as a deliverer of information, and notes that it is of importance that students take
active part in the constructive learning process, which lays the foundation on which
the flipped classroom idea builds.
Early reports of successful implementation of the flipped classroom approach were
demonstrated by Lage et al (2000), and by Foertsch et al (2002). More recently,
Green and colleagues at Clintondale High School reported considerable improvements
in results when changing to a flipped-classroom approach (Rosenberg, 2013).
Clearly, flipped classroom appears to be a promising teaching technique advocated
by many, but criticism has also been raised. For instance, making extensive use of
technology may negatively affect students with little technological experience, and
socioeconomically disadvantaged students might have difficulties accessing highquality online content outside of the school environment.
Also, it becomes critical to provide a motivation to students to watch the content
in advance of the class, especially for students with a less developed personal responsibility for their studies. Such motivation can consist of making one of the mandatory
course tasks optional for students who watched the videos on time, or, alternatively,
simply making it a requirement for passing the course.
Furthermore, the flipped classroom approach puts an increased pressure on the
teacher. For instance, while moving lectures online frees up time in the classroom, the
online lectures must be prepared and improved, which may take considerable time and
effort. Also, finding meaningful classroom exercises and activities constitutes a new
challenge for the teacher. Further, as noted by
Abeysekera and Dawson (2015), support is limited to individual case reports with
proper scientific evidence still missing.

Scalable Learning
Scalable Learning (ScalableLearning website, 2015) is an online framework for doing
flipped classroom teaching. It is the first such tool to both provide a platform for interactive video lectures and support in-class teaching. The teacher first uploads a video
recording of the lecture to the web page, and then adds interactivity in the form of invideo questions with subsequent explanatory texts, or quizzes in between the videos.
These increase the activeness of students while watching the lectures, and also acts as
formative assessments giving both the student and the teacher insight into the learning
process. When watching the videos, the students can also at any point ask questions;
either in private exclusively visible by the teacher, or openly allowing for other students to answer it. Finally, there is a “confused” button to mark a portion of the video
as unclear. All of these provide the teacher with feedback on what to review in class,
and what to improve in the videos for the future. For instance, an in-video question
which many students answered incorrectly motivates reviewing the related content in
class. In addition, either the explanation in the video or the question itself should
probably be improved.
Scalable Learning provides functionality for creating an in-class presentation based
on this information. Going through the results, the teacher marks in-video questions,
quizzes and student-teacher discussions for in-class review, and the system generates a
custom presentation to be used in the classroom. There, the relevant video frame is
showed for each item reviewed in order to provide a context for the explanation.
In addition to including questions and quizzes on content and understanding,
which both gives the students an insight into what they understand and helps the
teacher understand what the students have difficulties with, the teacher has the possibility of including a survey on the students' impression of the teaching quality and
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methods. This is of particular interest when evaluating a novel teaching technique,
such as in this paper.

Background and Setting
With the scientific support and positive experiences in mind, we wanted to introduce
the flipped classroom method in one of our courses at the Division of Scientific Computing, namely the course Programming of Parallel Computers. The focus of the
course includes both theory; understanding how parallel computers and algorithms
work, and practice; how to write parallel programs. The previous teaching set up has
been based on the idea that the practical skill is taught best in a hands-on setting,
which in the course was done by means of mandatory assignments and computer lab
sessions. On the other hand, the theory was though to be best taught in lectures. We
felt that the practical lab sessions and assignments were contributing to the learning in
a satisfactory manner. In contrast, we had the impression that the teaching based on
standard lectures could be improved. This was based on course evaluations of the sort
used in this study and the experiences of the involved teacher, but also on the ineffectiveness of lectures shown in research (Freeman et al., 2014). During previous years, a
few of the lectures had successfully been modified to incorporate some exercises performed by students on their personal laptops, but based on the successful reports of
others, we were motivated to test the flipped classroom approach.
However, since a full adaptation of the entire course was impossible due to time
constraints, we decided on applying it to the last unit of the course, which included
two lectures and one computer lab session. Also, the fact that relevant video lectures
were already recorded for another course at the department further facilitated the
adoption. We decided on using the Scalable Learning framework due to the positive
personal experiences and the availability of support from local colleagues.
The course unit under consideration was Graphics Processors (GPUs) and consisted of two lectures; one on theoretical computer architecture and information on
GPUs, and one on CUDA, the GPU programming model studied in the course. The
first topic was covered by an existing video lecture used by a colleague, but unfortunately, lack of time prevented us from recording a second video lecture on CUDA. We
therefore decided on replacing the first lecture with the existing online video lecture,
and replacing the second with first a short classical lecture on CUDA followed by active problem solving. The CUDA lecture amounted to roughly one third of the in-class
session. We judged that the reduction in teaching from two lectures to one video lecture and one in-class session still allowed for the relevant material to be covered.
The problem solving consisted of both computational tasks, such as what performance to expect when running a given algorithm on different computer systems; and
discussions of advantages and disadvantages of a certain parallelization solution. Before
solving the problem at hand, the students were given an introduction and a demonstration of how to solve a similar problem. After working with the problem in small
groups, the solution was discussed whereby students were encouraged to explain their
solution to the group.
To provide motivation for the students to watch the online video lecture, we decided on making one of the tasks in the mandatory computer lab session optional for
students who had watched the videos on time.
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Methodology
To evaluate the effect of introducing the flipped classroom teaching, we use data from
both the online framework and from the final course evaluation.
The data from the online framework consists of answers to a lecture survey including a question on the perceived pace of the lecture, and free text questions on what
the student liked and what could be improved.
The data from the course evaluation consists of answers from a section where students were asked to judge on a one-to-five scale how much each of the learning activities contributed to their learning. There was also a free-text field where the students
could give comments related to the learning activities.
Finally, we make some reflections based on personal observations and experiences.

Results
The number of students participating actively in the course was 39 based on whether
they completed two or more of the mandatory tasks, i.e. labs, assignments, the project,
or the exam. Comparing this to the number of students who watched the videos, 31,
we see that the turnout rate was 79% which can be considered high. During the 71
minute video lecture, there were 3 questions from students, which was lower than
expected.

Figure 1: Students' opinions on the pace of the video lecture in the survey
quiz. The y-axis shows the number of each answer.

In the final survey quiz in the video lecture, almost all students (24 of 29) were happy
with the pace of the lecture (Figure 1). In the free text questions, we received a large
amount of mostly positive feedback on the videos,
“It was very interesting and really focused on why I should or should not care
about [GPUs].”
“All the charts and images explaining stuff step by step.”
“[...] Great speaker with a great engagement and inspirational voice, the
structure of the lecture was great. Thank you!”
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We also got some constructive criticism on what to improve, such as,
“Some of the stuff covered felt like it assumed that I had more knowledge of
computer architecture than I have.”
“The quizzes should have explanations. I don't really understand the questions with their matching answers.”
“The questions were a bit too subtle sometimes.”
Furthermore, we received a large number of positive comments about flipped classroom in general, such as,
“[Flipped classroom] is always nice.”
“Fantastic way of teaching. […]”
“The fact that you could do the lectures whenever you wanted.”
The course evaluation was answered by 17 students, yielding a turnout rate of about
44%. We consider this acceptable since it is around the average for course evaluations
at our department according to our Director of Studies.
In Figure 2, we see the students' opinion in the course evaluation on the different
learning activities. Comparing the classroom teaching activities, (a) - (c), we see that
both flipped classroom and the Lectures with laptop exercises were much more popular than regular lectures. In fact, we see that lectures were least appreciated among all
the learning activities with a mean just below the average. Finally, we note that, as expected, the practical computer lab sessions and assignments were very popular.

a) Lecture (mean 2.9)

b) Lecture with laptop exercise
(mean 4.0)

d) Computer Lab (mean 4.4)

e) Assignment (mean 4.6)
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c) Flipped classroom (mean 4.1)

Figures 2 a-e: Answers to the question
“To what extent has the following learning activity contributed to your learning?” graded on a 1-5 scale with 1
representing “Not at all”, and 5 “To a very high degree”. The y-axes show the number of answers, and the
mean response is shown in the sub captions.

Conclusion
We have performed an early trail of using the flipped classroom model in a programming course. From the results of both the survey and the course evaluation, we conclude that active learning techniques such as flipped classroom are much more appreciated by the students compared to standard lectures, which students found to contribute the least to their learning. Comparing the other learning activities, which are
all highly active, the computer lab sessions and the assignments received even higher
scores. This suggests that flipped classroom is a great way of achieving higher student
activity, but it is no silver bullet and should not replace other good active learning activities such as assignments.
From our experience working with the course, we conclude that making good video lectures was tricky, and that it was a challenge getting all students to work actively
in class. On the other hand, we found Scalable Learning to be a good tool which was
easy to use and well adapted to the flipped classroom teaching model, as well as offering vast amount of feedback from the students.
There are a number of limitations in this study, which can be improved upon during further studies. Firstly, the sample size is relatively small which limits the extent to
which the results can be generalized. Secondly, by including more specific questions in
course evaluation, more detailed information on the view of the students could be obtained. Another way to improve the quality of the opinion data would be to include
questions on course units and compare evaluations from different years with or without flipped classroom. Finally, we have no guarantee that the positive opinions of the
students translate to an increase in learning. The best way to get more insight into this
would be to compare exam results to a year without flipped classroom. However, this
would require a more full trial of the concept so that more than a single exam question
is affected.
In summary, although scientific evidence is still largely lacking, and that criticism
has been raised, especially regarding accessibility of socioeconomically disadvantaged
groups, we found flipped classroom teaching to be very promising. We conclude that a
full adoption in future instances of this course is motivated.
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Bakgrund
Trots att studier påvisat handskriftens och handanteckningars positiva effekt på inlärning (Mueller & Oppenheimer, 2014) antecknar allt fler studenter på dator eller
läsplatta. Samtidigt som oron växer för universitetsstudenters vikande förkunskaper
(Enefalk et al., 2013, OECD, 2014) riskerar den digitala utvecklingen därmed att försämra deras inlärning. Behovet av att genom pedagogiska strategier underlätta lärande
och inlärning är därför påtagligt. Edgar Dale föreslog 1946 med sin modell ”Cone of
experience” att aktivt deltagande hos individen ger bättre förutsättningar att tillgodogöra sig nya erfarenheter. Baserat på denna grundtes är vårt mål med denna studie att
undersöka hur studenters lärande påverkas då de ikläs olika roller från undervisningssituationen; läraren, föreläsaren och den aktiva lyssnaren.
De första vetenskapliga studierna om lärandets effekter på inlärning publicerades
redan 1973 (Allen & Feldman). Ändå är lärande genom att lära ut, ”learning by teaching”, fortfarande ovanligt i svensk universitetspedagogik, förutom i ren grupparbetesform. Nyligen publicerade studier visar att studenter som förbereder sig för att lära
ut kunskapsstoff lär sig bättre än studenter som bara lär sig inför examinering (Fiorella
& Mayer 2013; Nestojko et al, 2014). Studien av Fiorella och Mayer (2013) visar även
att bara de studenter som verkligen genomför undervisningsmomentet får långvarigt
ökad kunskapsnivå. Det förtjänar att påpekas att de fördelaktiga effekter som ses när
studenter undervisar inte går att påvisa vid rena redovisningar av kunskap (Wittrock,
1989). För att förbättra det egna lärandet krävs sannolikt en dialog och kommunikation
med en motpart. Denna rapport beskriver tillkomsten av en aktiverande lärandemodell
baserad på tillgängligt forskningsunderlag där studenter i mindre grupper lär varandra.

Målsättning och hypotes
Vår målsättning var att skapa en modell för att studera effekterna på inlärningen hos
den oerfarne då denne iklär sig rollen som undervisande lärare. För att den oerfarne ska
kunna lära ut något till andra måste denne först införskaffa sig tillräckliga kunskaper
som täcker mer än bara den specifika del som sedan ska läras ut. Nästa steg är det undervisande samtalet med de som sedan, i det tredje steget, ska föra sina nyförvärvade
kunskaper vidare till nya vetgiriga lyssnare. Målsättningen baserades på hypotesen att
studenter som undervisar andra lär sig mer än de som bara läser in studiematerialet
inför examination, och att denna effekt är oberoende av vetenskaps- och ämnesområde. Baserat på erfarenheter från tidigare studier tänker även vi att studenterna själva
kommer att uppleva att de lär sig bättre och mer effektivt.
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En tredelad undervisningsmodell i grupp
Den metod vi ställt upp, och som nu ska testas för första gången på kursen Handelsrättslig översiktskurs för ekonomstudenter (15 hp), innebär att kursens deltagare delas in i
större grupper som i sin tur fördelas på flera ”minigrupper” bestående av två eller tre
studenter. I olika skeden kommer dessa minigrupper alla att samspela som en av tre
aktiva roller – ”läraren”, ”föreläsaren” och ”den aktiva studenten” (se tabell 1 och 2).
•

Läraren – Studenterna i denna roll studerar uppgiften noga och utreder detsamma, efter vissa givna förutsättningar, för att sedan kunna lära ut de relevanta
och viktiga delarna av frågorna till Föreläsaren. Detta innebär att Läraren själv
måste kunna mer än bara det som täcks av den aktuella uppgiften för att kunna
förklara för Föreläsaren vad denne senare ska föreläsa om för gruppen. Läraren
ska också skriva en sammanfattning av sina kunskaper relaterat till uppgiften,
och som ska tillhandahållas Handledaren (se nedan) i pappersformat.

•

Föreläsaren – studenterna i denna roll undervisas av ”läraren” och är de som
förmedlar innehållet och kunskapen i muntlig form till gruppen under det
schemalagda föreläsningstillfället. Det är Lärarens uppgift att förmedla tillräcklig kunskap till Föreläsaren för att denne ska kunna utföra sin uppgift under föreläsningstillfället medan det är Föreläsaren som diskuterar tillsammans med
Den aktiva studenten under föreläsningstillfället – en situation vi under traditionella förhållanden skulle beteckna som en muntlig redovisning. Vid detta
moment bör, och ska i de fall det är fråga om ett examinationsmoment, en lärare från fakulteten vara närvarande för att säkerställa att studentens återgivning
av fakta är i enlighet med vetenskapliga studier och att innehållet överensstämmer med PM-materialet. Att även i denna roll söka ytterligare kunskap vid sidan
om det framlagda materialet är välkommet.

•

Den aktiva studenten – dessa studenter lär sig av Föreläsaren. I denna roll behöver studenterna ha förberett sig, om än i mindre utsträckning än vad som är övriga rollers ansvar, och ska aktivt lyssna för att klä sig i rollen som aktiva studenter – det vi idag skulle kunna beteckna som en opposition. Till skillnad från
traditionell presentation med opposition förväntas studenterna ställa frågor av
intresse, snarare än för att testa Föreläsarens kunskap.

Tabell 1. Ett exempel på hur gruppindelningen i en kurs kan se ut med den föreslagna modellen

GRUPP / FALL
A1
A2
A3
A4

FALL 1
Skriver
Undervisar
Aktiv
Aktiv

FALL 2
Aktiv
Skriver
Undervisar
Aktiv
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FALL 3
Aktiv
Aktiv
Skriver
Undervisar

FALL 4
Undervisar
Aktiv
Aktiv
Skriver

Tabell 2a. Ett exempel på hur uppgiften i samma kurs skulle ha sett ut med den gamla (a) respektive
nya (b) modellen för kursen Handelsrättslig översiktskurs (2HR114). Detta kan tyckas utgöra en mycket
stor förändring för studenterna men innebär samtidigt att såväl uppgifterna och instruktionerna förändras samt kraven på studenterna justeras. Med denna modell var också studentmedverkan ickeexisterande utöver deras egen ”redovisning” vilket gav mycket lite för alla inblandade

Tabell 2b.

Parallellt med de aktiva roller som fördelas på studenterna kan även finnas passiva delar som ankommer på den fakultetsanställda som ansvarar för övningen/examinationsmomentet. I pilotfallet (A-kursen som nämnts ovan) finns alltså också
Handledaren som verkar som handledare och bollplank i samband med lärandedelen
men i så stor mån som möjligt håller sig i bakgrunden under själva föreläsningstillfället.
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En av våra tankar med att beteckna studenternas aktiva delar i termer av ”roller” är att
de invanda termerna ”redovisning” och ”opposition” redan har etablerade och svårligen
förändrade innebörder, som inte alltid är av positiv karaktär. Med rollerna kan, eller
snarare hoppas, vi lättare styra studenterna till deltagande och medkännande. Det senare kommer sig av att samtliga studenter som deltar vid något tillfälle under momentets gång kommer att spela alla roller. På så vis önskar vi också att förståelsen för de
olika rollernas uppgift ökar, och incitamentet att bidra likaså.
Rollindelning av studenterna innebär en ökad mängd grupper och subgrupper med
olika uppdrag. Den totala undervisningstiden för fakultetens lärare torde emellertid i
stort sett oförändrad jämfört med traditionell undervisning av motsvarande karaktär.
Eftersom dessa förändringar kan genomföras med befintliga lärarresurser och inom ramen för en redan befintlig kursplan kommer den vid påvisad nytta att kunna införas
som moment i ett stort antal kurser vid universitet och högskolor.

Nästa steg: test av metoden
Vi har för avsikt att pröva metoden på studenter vilka läster på grundutbildningsnivå.
Kunskap som erhålls under grundutbildning används på avancerad utbildningsnivå för
att analysera och värdera de koncept som lärs ut där. Vår hypotes är att vår modell
kommer att resultera i bättre inlärning och i större utsträckning bestående kunskap hos
studenten. Det är också möjligt att detta kommer att gagna studenternas studieresultat
även på avancerad utbildningsnivå, men i nuläget finns inga planer för utvärdering av
detta. Vi har valt ut två kurser med olika utbildningssituation för att pröva hypotesen:
Den första är Handelsrättslig översiktskurs (2HR114) på Företagsekonomiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten. En del av denna kurs – i kursplanen kallad
Redovisning – examineras idag skriftligt genom PM, såväl som genom två muntliga
redovisningar som sedan vägs samman till ett betyg omfattande 3 hp. Den andra är
Biomedicinarprogrammets kurs i Fysiologi vid Medicinska fakulteten där studenterna
skriver PM i grupp som sedan redovisas för kurskamrater på traditionellt sätt. Genom
att förändra båda dessa redovisningsmoment mot den lärandemodell vi föreslår med
mer klarlagda roller för studenterna hoppas vi kunna uppnå en bredare ämnesinlärning
och mer aktiva deltagande från hela studentgruppen. Vi tror också att detta ger en inlärning med mer varaktiga resultat. För att utvärdera resultatet av modellen analyserar
vi kvantitativa data från de slutexaminationer som finns på bägge kurser. I vårt intresse
ligger också att ta reda på hur studenter som ingår i modellen upplever sitt lärande. Vi
har därför utvecklat en enkät där studenterna få skatta sitt eget lärande efter att examination har genomförts. Enkäten har använts på aktuella kurser under våren och hösten
2015 för att samla in utgångsvärden, att använda som utgångspunkt. Denna kommer
att ge oss ett utgångsvärde och en uppfattning om hur studenterna upplever lärandet
vid den traditionella PM-redovisning de genomför idag. Till detta kommer att redan
vid kursstart på ett ändamålsenligt sätt förklara projektet, inklusive upprinnelsen till
detsamma och varför det genomförs, för studenterna.
Under vintern 2015/2016 genomförs den inledande delstudien där modellen införs
på Handelsrättslig översiktskurs. Resultaten från slutexamination samt enkätundersökningen kommer att ligga till grund för utvärdering av metoden. Under 2016 fortsätter
projektet på den handelsrättsliga översiktskursen och utvidgas även till att omfatta
handelsrättsliga kurser på B-nivå samt Biomedicinarprogrammets fysiologikurs
(3MC444), där utgångsvärden samlats in vid tidigare kurstillfälle. Efter att studenternas prestation vid examination samt upplevelse av det egna lärandet utvärderats är avsikten att tillämpa modellen i vår pedagogiska vardag.
I en fortsättningsstudie är vi intresserade av att testa modellen i såväl ämnesspridning och omfattning som ämnesfördjupning. Till att börja med kommer vi att använda
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oss av undervisnings- och examinationsformen på en av de B-kurser som kommer efter
handelsrättslig översiktskurs. Då detta är en fördjupningskurs inom ämnet ger det oss
möjlighet att studera effekterna vid ämnesfördjupning. Dessutom planerar vi att testa
metoden mot två fysiologikurser, till att börja med inom Apotekarprogrammet
(3FF222) vid Institutionen för medicinsk cellbiologi. Kursen har många studenter, till
antalet ca tre gånger fler än fysiologikursen på biomedicinprogrammet. Detta ger oss
möjlighet att studera modellen vid kurser med stora studentgrupper.
Fördelen med kurser på två olika fakulteter är att det låter oss studera om, och i så
fall hur, undervisnings- och examinationsformerna och deras effekter skiljer sig åt mellan samhällsvetenskapliga och medicinska ämnen på ett sådant sätt att modellen och
dess effekter påverkas. Om vår hypotes stämmer att studenterna även i dessa kurser
presterar bättre och upplever att deras lärande gynnas av den nya undervisningsformen
kommer denna med lätthet att kunna införlivas i ordinarie kursutformning.
En tredje, senare, hypotes är att en undervisningssituation i handledningsformat
där två studenter i enrum lär ut till enbart två andra medstudenter uppfattas som mer
fördelaktigt för det egna lärandet än undervisning i föreläsningsformat för en aktiv studentpublik. Den stora skillnaden ligger i att undervisningen tar formen av en interaktion med dialog snarare än ett föredrag med frågor. En dialog skulle ge möjlighet till
reflektion på ett annat sätt än vid monolog inför auditorium och därför gynna inlärningen. Även denna hypotes kommer at undersökas med enkäter, men denna gång
även i form av semi-strukturerade intervjuer.

Sammanfattande slutsats
Denna rapport visar att det är möjligt att skapa en pedagogisk undervisningsmodell
baserad på tillgänglig pedagogisk forskning där lärandet potentiellt underlättas, men
utan att kraven ökar på tillgång till lärarresurser.
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Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs
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Inom projektet ”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet”
arbetar vi med att underlätta och motivera universitetslärare att använda kultur- och
naturarv i sin undervisning. Uppsala universitet förfogar över ett unikt kulturarv som,
enligt vår mening, inte används till sin fulla potential. Det finns en stor bredd i de samlingar och kulturmiljöer Campus Uppsala förfogar över t.ex. Medicinhistoriska museet,
Museum Gustavianum, Carolina Rediviva, Uppsala botaniska trädgårdar och Evolutionsmuseet och Campus Gotland ligger mitt i ett världsarv. Inom projektet har vi brottats med hur lärare skall komma i kontakt med och få upp ögonen för den här resursen
och därför utvecklade vi en workshop för detta syfte. Vi ville få lärare och kulturarvspersonal att mötas och börja diskutera undervisning med hjälp av kulturarvet. Innan vi
går närmare in på att beskriva workshoppen skall vi först berätta något om projektets
syfte och mål samt pedagogiska förankring för att sedan gå över i att berätta om genomförandet av workshoppen.

Om projektet
Projektet ”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet” tilldelades 2014 rektors strategiska medel. Projektet grundar sig i den internationella bedömargruppen inom KrUUt-projektet. KrUUT (2013) förordade att kulturarvet i ökad
utsträckning borde användas som en resurs inom universitetet genom att utveckla sätt
där bibiliotek och museer inkluderas som verktyg för lärande i kurser och program.
”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet” syftar sålunda till
att vidareutveckla och ytterligare professionalisera användandet av universitetets kulturarv i högskolepedagogiken vid universitetet. Häri ingår att finna och utveckla lösningar och konkreta, pedagogiska modeller för ett aktivt användande av kulturarvets
miljöer och samlingar i undervisningen. Målsättningen är att systematisera former och
säkra stöd som bidrar till att undervisning med hjälp av – och i – kulturarvet blir en
beständig och spridd undervisningsform inom universitetet. En viktig del i projektet är
att, i samverkan med kulturarvsaktörer, lärare och studenter, fånga upp de insatser som
redan görs/planeras och som kan utgöra underlag då nya kursmoment utvecklas – med
kulturarvsmiljöer som inspirerande resurser.
Vid projektets slut ska en inventering och pilotstudier av undervisning i kulturarvsmiljöer ha genomförts samt möjligheter och hinder för utveckling och spridning av
sådan verksamhet ha utretts. En grundläggande kurs för universitetslärare inriktad på
hur undervisning i och med hjälp av kulturarv ska ha utvecklats och genomförts samt
en tillhörande lärarhandledning för undervisning i kulturarvsmiljöer ha utarbetats och
publicerats. Projektet syftar till att på olika sätt locka lärare till att använda kulturarvet
och göra det lätt för dem att bedriva undervisning i eller med hjälp av det. Workshoppen som vi anordnade var därför ett sätt att introducera lärarna till kulturarvet men
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också få lärarna att möta kulturarvspersonalen med syftet att göra det lätt för lärarna
att i framtiden ta steget till att bedriva undervisning där. Innan vi berättar om workshoppen vill vi berätta något om den pedagogiska förankring som workshoppen men
också projektet har.

Projektets pedagogiska utgångspunkter
Pedagogisk forskning om högre utbildnings användning av musei- och kulturarvslokaler
är ett spirande och intressant fält där forskare börjat diskutera olika pedagogiska metoder och dess konsekvenser för högre utbildningen (Chatterjee & Hannan 2015). Detta
är mycket välkommet då tidigare forskning på hur lärande med hjälp av museer och
kulturarvslokaler begränsats till förskola och grundskola samt till viss mån gymnasieskolan (se t.ex. Hooper-Greenhill 1999, Falk & Dierking 1997, 2000, 2013). Anledningen till detta är att museer och kulturarvslokaler också ofta använts av, samt riktar
sig till, denna studentgrupp. Det går därför att sluta sig till att det finns mycket kvar att
utforska, både i form av möjliga pedagogiska metoder men också problematisera och
teoretisera museer och högre utbildnings användning av kulturarvslokaler.
Utgångspunkten för projektet och för workshoppen var därför en kombination av
kritiska musei- och kulturarvspedagogiska perspektiv på undervisning men också ett
normkritiskt perspektiv på undervisning. Vi ser, föga förvånande, lärande med hjälp av
kulturarvet som någonting som kan hjälpa studentens lärande med konkreta och praktiska exempel och en resurs som kan bidra till att skapa kritiskt tänkande men också en
resurs som kan ge en förståelse för hur forskning går till, samt öka kunskap om föremål
och miljöer (jmf Nordenstam 2005). I samklang med andra forskare menar vi att museer och kulturarv kan skapa ett kvalitativt och varaktigt lärande (Hooper-Greenhill
1999, Falk & Dierking 1997, 2000, 2012). Undervisning med hjälp av musei- och kulturarvslokaler har också positiva konsekvenser för gruppdynamiken då det sammansvetsar gruppen och bidrar till att lärare och studenter umgås informellt vilket leder till
att studenter socialiseras in i akademin (Ludvigsson 2010).
Även om vi ser positivt på ett användande av kulturarv inom ramen för universitetsutbildningen kan vi inte nog mycket poängtera att kulturarv är omstritt och aldrig
neutralt. Projektet finner sig därför väl förankrat i kritiska kulturarvstudier som menar
att kulturarv för med sig olika känslor och det som kan verka positivt för någon kan
vara värdeladdat för någon annan. Uppsala universitets kulturarv innefattar en rad problematiska och komplicerade aspekter som fogas in i undervisningen när det används. I
värsta fall kan detta leda till en känsla av utanförskap och ha en negativ effekt på lärandet. Dessutom, om lärande skall äga rum i eller med hjälp av kulturarvet måste också
läraren försäkra att de riktlinjer som universitet tagit fram för likaberättigande följs på
samma sätt som om lärande sker i en föreläsningsal. Detta är något som kursen ”Kulturarvet som pedagogisk resurs” som ges vid KUUP fokuserar på och även om detta är
en fundamental fråga att diskutera var det inte något som fick något utrymme inom
ramarna för workshoppen. Syftet med workshoppen var främst att introducera lärarna
till kulturarvet och kulturarvspersonalen samt ge information om kursen så att den intresserade deltagaren själv kunde söka sig vidare. På så sätt hoppades vi att deltagarna
vid workshoppen skulle söka kursen där det ges möjlighet att fördjupa sig i frågor som
rör genus, sexualitet, etnicitet och funktionalitet och hur det kan hanteras i undervisningen med hjälp av kulturarvet.
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Workshoppen
Workshoppen ville, som ovan nämnt, inspirera och underlätta för lärarna att ta sig utanför lärosalen och till ett museum, arkiv, eller en samling genom att introducera lärare till kulturarvsföreträdare. Vi bjöd därför in företrädare och anställda för alla de
kulturarvsinstitutioner som Uppsala universitet på ett eller annat sätt förfogar över och
finansierar. Vi fokuserade på den kulturarvspersonal som arbetar med utåtriktad verksamhet och/eller pedagogiska frågor. Genom att bjuda in dessa ville vi göra det möjligt
för lärarna att förutsättningslöst komma till workshoppen och diskutera hur lärande
kan bedrivas vid olika kulturarvsinstitutioner.
Utgångspunkt för workshoppen var det som Henry Kim (2007: 44) skriver att den
viktigaste uppgiften som universitetsmuseer har är att komplettera och stärka universitetets utbildningar. Han poängterar att museer och kulturarvslokaler är lika ovärderlig
för akademiska studier som bibliotek. Samtidigt menar Jeffrey Bonner att samarbeten
mellan museer och universitet är mer ett undantag än en regel (Bonner 1985) och det
är också något som undersökningarna inom ramen för projektet har noterat och som vi
ville överbrygga med workshoppen. Museer tar uppgiften att fungera som en resurs för
undervisningen och lärande på största allvar även om en väl fungerande infrastruktur
inte ännu finns på plats som kan underlätta arbetet. Med Infrastruktur menar vi inte
samlingar och utställningar som sådana utan en infrastruktur som håller samman universitetetsundervisningen och kulturarvet. En god infrastruktur är också nödvändigt att
utveckla om universitetslärare skall nyttja kulturarvet i undervisningen.
Ett annat problem utöver en icke fungerade infrastruktur är kulturarvsinstitutionernas roll och självbild samt universitetets självförståelse. Museer har länge fokuserat
på att samla och bevara emedan universitet fokuserar på utbildning och därför har det
varit svårt för dem att mötas (se t.ex. Bonner 1985). Museer prioriterar rent strukturellt, samlande och skötsel av samlingar högre än museipedagogik vilket också har lett
till att utbildning och museer har svårt att mötas. Därtill har universitetsutbildningar
inte på ett kvalitativt sätt lyckats integrera museer- och kulturarvslokaler i undervisningen och studenterna uppfattar undervisningsformen som någonting extra utöver de
vanliga lektionerna och seminarierna. Flera av de lärare som vi träffat och intervjuat
inom ramen för projektet vittnar om att studenterna inte närvarar vid studiebesöken
och inte ser det som relevant för deras utbildning. Därtill berättar vissa av lärarna att
de möter motstånd från institutionsledningen när de vill bedriva denna form av undervisning och de ställs ofta inför frågan hur de skall examinera uppgiften. Andra lärare
som vi träffat berättar om att de är rädda att undervisningsformen och förberedelserna
skall ta för mycket tid i anspråk.
Flera av dessa problem går med lätthet att överbrygga genom goda kontakter med
kulturarvsföreträdare vilket workshoppen syftade till. Steget därifrån är att motivera
för institutionsledningen och studenterna varför undervisningsformen skall genomföras. På kursen ”Kulturarvet som pedagogisk resurs” går vi därför igenom förberedelser,
genomförande och examinering för att underlätta för lärare, studenter och institutionsledning att bättre förstå undervisning med hjälp av kulturarv.
För att undervisningen skall genomföras är goda kontakter med kulturarvsinstitutionen viktig. Vår undersökning har visat att dessa bygger på personliga relationer och
privata nätverk eller att en lärare ”ärver” kontakterna vid institutionen. Om undervisning utanför lärosalen skall genomföras på ett kvalitativt sätt är detta system inte hållbart och därför ville vi med workshoppen skapa möjligheter för lärarna till att lättare ta
kontakt med kulturarvsinstitutionerna. För att alla lärare skulle få samma möjlighet att
träffa de olika kulturarvsinstitutionerna genomförde vi workshoppen som en speeddejting. Ursprungligen är speed-dejting ett sätt att möta en livspartner genom att under
några får minuter presentera sig och diskutera intressen och mål i livet. Under den
korta tiden är det viktigt för parterna att presentera sig så intressant som möjligt för att
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charma eller skapa ett intresse. Vi ville använda konceptet för att para ihop lärare med
kulturarvspersonal och skapa början till ett hållbart partnerskap.
Vi bad kulturarvspersonalen att ta med information om institutionen dess samlingar, information om sådant som de tyckte att lärarna behövde veta men också kontaktuppgifter till personal som kunde hjälpa till med bokning av lokaler eller besvara relevanta frågor. Uppslutningen från kulturarvspersonalen var över förväntan vilket också
vittnar den positiva inställning institutionerna har till att samarbete med universitetsundervisningen. Lärarna inbjöds förbehållslöst via konferensabstract men också via sociala medier.
Innan lärarna började dyka upp till den annonserade workshoppen delade vi in
personalen institutionsvis till vilka vi sedan anvisade de lärare som valde att delta. Lärarna som deltog i workshoppen kom från en rad olika ämnesområden såsom medicin,
psykologi, geografi, biologi, historia, arkeologi, pedagogik och konstvetenskap för att
nämna några. Det var också glädjande att flera lärare från Campus Gotland ville delta
och dela med sig av sina erfarenheter samt uppmärksamma kulturarvsinstitutionerna
på att det finns ett behov av att kunna nyttja samlingar på distans.
Lärarna fick sex minuter att bekanta sig med institutionen och vi uppmuntrade
dem att ställa frågan: hur kan jag bedriva undervisning hos er? Vi uppmuntrade också
kulturarvspersonalen att dela ut så mycket information som möjligt till deltagarna. Efter sex minuter så roterade lärarna till nästa bord och nästa kulturarvsinstitution. Som
del i detta fick deltagarna även träffa oss och höra mer om projektet, kursen för universitetslärare som är förlagd vid KUUP samt om vår verksamhet på sociala medier (t.ex.
www.facebook.com/KultPed/) och den blogg (kultped.wordpress.com/) som vi administrerar där lärare skriver om sin erfarenhet att bedriva undervisning i, och med hjälp
av, kulturarvet.

Avslutning
Sex minuter är en mycket kort stund och absolut inte tillräckligt lång tid för en lärare
och kulturarvspersonal att diskutera så komplexa ting som lärande och ämnesdidaktik.
Det är dock tillräckligt med tid att börja bekanta sig med varandra och tillräcklig tid att
skapa sig en uppfattning om kulturarvsinstitutionen. Det är också tillräckligt med tid
för att väcka frågor och inspirera till att knyta kontakter med kulturarvspersonalen. Sex
minuter är också tillräckligt med tid att uppmärksamma att universitetslärare och studenter är välkomna att bedriva undervisning. Vårt initiativ skall därför ses som ett sätt
att underlätta kontakten för lärare för att de skall bemyndiga sig att ta sig an museer,
botaniska trädgårdar, arkiv och andra samlingar och kulturarv.
Förhoppningsvis skapade workshoppen också intresse för att diskutera frågor som
rör universitetspedagogik och musei- och kulturarvslokaler samt problematisera användandet av kulturarvet. Men för att komma dit måste lärarna först börja använda
museet eller kulturarvslokalen och komma i kontakt med företrädare för att diskutera
ett användande – just det som workshoppen syftade till. Vår förhoppning är nu att
Uppsala universitets museer och trädgårdar samt samlingsinstitutioner i framtiden
kommer att få flera lärare att nyttja dess resurser både lokalt och på distans.
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Återkopplingens effekt på ordinlärning – webbaserade
ordtester i franska

Maria Svensson
Institutionen för moderna språk, franska
Det kan tyckas självklart, såväl rent intuitivt som baserat på gedigen pedagogisk forskning, att studenter för att uppnå kursmål och tillägna sig den kunskap och färdighet
som dessa preciserar, behöver återkoppling genom löpande bedömning i deras lärandeprocess, så att de får veta vad de har kvar att lära, och i bästa fall hur de ska uppnå det.
Men frågan är på vilket vis denna återkoppling bäst kan ske, beroende på olika kursmål
och förutsättningar för en viss kurs. Ett sätt att ge sådan återkoppling och löpande bedömning av prestationer är löpande tester av de kunskaper som studenternas tillägnat
sig under en kurs.
Denna studie syftar till att utvärdera effekten av införande av obligatoriska webbaserade ordtester. Dessa tester infördes inför HT 2014 inom ramen för delkursen Skriftlig språkfärdighet för studenter på kursen Franska A1, 30 hp vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet. Testerna i fråga utformades inom Studentportalens funktion Testsamling, som erbjuder olika typer av tester som studenterna genomför i portalen, och som kan rättas automatiskt i enlighet med inlagd mall.
Utvärderingen av utfallet av dessa tester, som bl.a. syftar till en kvalitetshöjning av studenters självstudier, och ev. utveckling av dem, knyts till forskning kring effekter av
löpande tester och inte minst återkopplingens betydelse för inlärningen.
Studien består i huvudsak i en uppföljning av resultat på det riksprov som examinerar kursen i fråga i förhållande till resultat på det diagnostiska test som studenterna
genomför vid terminsstart, samt till viss del till enkätsvar om hur de arbetar med ordinlärning. Uppföljningen innebär också en jämförelse av resultaten på riksprovet för höstterminen 2014 och vårterminen 2015, efter införandet av obligatoriska vokabulärtester
i nuvarande form, och resultaten på motsvarande prov under fyra terminer före införandet av dessa tester.
Jag kommer att analysera resultaten på orddelen av ordinarie tentamen som gavs i
december 2014, omtentamen som gavs i januari 2015 samt vårterminens ordinarie tentamen och omtentamen. Då resultaten på de olika delarna av tentan också sammanställs och sparas så kan jag jämföra dessa med resultaten på orddelen av de tentor som
gavs föregående läsår. För att eventuellt minska betydelsen av skillnaden i studenternas
varierande förkunskaper räknar jag även med att i analysen inkludera resultaten av det
diagnostiska test som A-studenterna gör alldeles i början av varje termin, där även ordkunskap ingår, och vars resultat även sammanställs och sparas med varje deltest separat.

Mål
Denna jämförelse av resultat före och efter införandet av obligatoriska webbaserade
ordtester syftar till att visa om dessa har tjänat som stöd för studenternas inlärning,
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vilket ett förbättrat resultat torde tyda på. Målet är även att knyta den analysen till teorier kring hur löpande tester kan påverka studenters motivation att arbeta kontinuerligt
under kursens gång och även i viss mån vilken roll olika typer av återkoppling spelar i
sammanhanget.

Återkoppling i tidigare forskning
Enligt Hatties (2014:236) metaanalyser är återkoppling en av de starkaste påverkansfaktorerna för prestation. Själva begreppet feedback eller återkoppling kan definieras
på olika sätt. Hattie (2012:157) resonerar kring begreppet feedback med hänvisning
till Sadler (1989), som hävdar att ”återkoppling syftar till att minska luckan mellan var
eleven ’är’ och var han eller hon ’ska vara’ – det vill säga mellan tidigare eller nuvarande prestationer och kriterierna för måluppfyllelse”. Effektiv feedback svarar enligt
Hattie (2009:177) på tre frågor, som på svenska kan formuleras som:
• Vart är jag på väg?
• Hur ska jag komma dit?
• Vad är nästa steg? (Hattie 2012:158).
Hattie (2012:161-165) diskuterar också olika typer av återkoppling och problematiserar skillnaden mellan återkoppling och beröm. Man lyfter bl.a. fram att återkoppling i
kombination med beröm kan minska effekten av återkopplingen. Detta torde mena att
kommentarer som ”bra, men…” kanske bör undvikas. ”Återkoppling i form av avsaknad av bekräftelse kan förbättra återhämtningsprestationerna (på uppgiftsnivå) när elever tar emot återkoppling på felaktiga svar, men inte när de tar emot återkoppling på
rätta svar” (Kang, McDermott & Roediger 2007) i Hattie (2012:168).
Laurillard (2002:60) skriver att det är viktigt, både när det gäller yt- och djupinlärning, att reflektera över agerandet i en uppgift i relation till dess mål. Hon skriver
också om vikten av feedback för att studenterna ska lyckas lära sig:
Students must adress all these mathemagenic activities if learning is to succeed:
[…] use feedback – e.g. both intrinsic and extrinsic feedback to adjust actions
to fit the task goal, and adjust descriptions to fit the topic goal. (ibid.)
Dock kan återkoppling och delbedömning under kursens gång även upplevas som hotande. Hattie (2014:242) skriver att det är viktigt att återkopplingen inte utgör ett hot
på individnivå. Därför är det speciellt intressant när det gäller utvärderingen av ordtesternas effekt på lärandet att Hattie (2014:305), med stöd av (Blok, Oostdam, Otter &
Overmaat 2002), konstaterar att återkoppling via datorn är potentiellt mindre hotfull
för eleverna. Hattie (2014:238) nämner även datorstödd återkoppling som en av flera
former av återkoppling som är speciellt kraftfull.
Kluger och DeNisi (1996) har gjort en omfattande metaanalys av effekter av olika
typer av återkoppling, där de bl.a. konstaterar att effekten av återkoppling är större när
uppgifterna på vilka återkoppling ges är enkla snarare än komplexa. Detta torde tala
för att de ordtester som är fokus för föreliggande studie, som består i att endast fylla i
eller markera rätt svar, skulle kunna vara effektiva, då de måste ses som en enkel typ av
uppgift. Det som också torde tala för att de är effektiva är Kluger och DeNisis
(1996:280) resultat att återkoppling i form av att ange rätt svar skulle vara effektivt, då
studenterna i testerna automatiskt får se rätt svar på varje uppgift vid inlämning.
Vi kan alltså konstatera att återkoppling har visats gynna studenters lärande, men
att olika typer av återkoppling är olika gynnsamma.
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Yttre ram för studiens tester
De studerade testerna ges inom kursen Franska A1 vid Institutionen för moderna språk
vid Uppsala universitet. Kursen Franska A1 har som särskild behörighet minsta behörighetskrav på franska steg 3, vilket innebär varierande grad av förkunskaper i franska
språket. Många studenter har läst mycket mer franska och en hel del har vistats en
längre period i ett fransktalande land, men det finns också de som har mycket svaga
förkunskaper och befinner sig på en språkfärdighetsnivå långt under den vi kräver för
godkänt i slutet av kursen. Inte minst har många ett mycket begränsat ordförråd när de
påbörjar kursen.
Kursen består av fyra delkurser, som till största delen löper parallellt under hela
terminen.
1. Skriftlig språkfärdighet 9 hp:
- Grammatisk terminologi 1 hp
- Grammatik och ordkunskap 8 hp
2. Muntlig språkfärdighet 6 hp:
- Fonetik 3 hp
- Uttal 3 hp
3. Skönlitterära texter 9 hp: läsning, diskussion samt skriftlig produktion
4. Kultur och samhälle 6 hp: läsning och diskussion i seminarier

Delen Grammatik och ordkunskap 8 hp inom Skriftlig språkfärdighet examineras helt
med ett nationellt riksprov i grammatik och ordkunskap, som alla svenska lärosäten
som ger en motsvarande grundkurs i franska har som helt eller delvis examinerande
moment inom den kursen. Detta prov omfattar 120 p grammatik och 80 p ordkunskap.
Detta nationella riksprov testar alltså både grammatik och ordkunskap. Studenterna har undervisning i grammatik, men förväntas traditionellt till stor del tillägna sig
kunskaper i vokabulär och utöka sitt passiva och aktiva ordförråd i den praktiska användningen av franska under kursens gång, inte minst genom läsning av texter på
franska. Ordinlärningen har dock sedan länge identifierats som ett problem både av
studenter och lärare på kursen, och studenter har bl.a. uttryckt att de tyckt sig ha bristande stöd i arbetet med ordinlärning, vilket både lett till att de inte nog prioriterat
arbetet med ordinlärning och också att de varit mycket stressade över detta som känts
som ett oöverskådligt arbete.
För några år sedan infördes en lista över ca 2700 ord som orddelen av riksprovet
baseras på. Tanken bakom införandet av denna ordlista var att studenterna skulle veta
att om de kunde orden i listan så skulle de klara orddelen av tentan. Innan denna ordlista infördes visste studenterna inte alls om vilka ord som skulle kunna prövas i riksprovets orddel, utan orden som prövades skulle bedömas motsvara ett basordförråd,
bl.a. baserat på användningsfrekvens i olika genrer. En viss andel av orden i listan är det
rimligt att anta att studenterna i någon mån behärskar redan när de påbörjar studierna i
franska i kursen Franska A1. Det kan tyckas begränsat att lära sig 2700 ord under en
hel termin av studier i språk, men här bör komplexiteten i ordkunskap understrykas.
Att kunna och behärska ett ord innebär, förutom att såväl aktivt som passivt behärska
alla betydelser av ordet, också förmåga att använda det korrekt i kontext, med rätt syntaktisk struktur, rätt stavning, rätt uttal, rätt böjningsmönster, vissa fasta uttryck som
ordet kan användas i, m.m. (se t.ex. Nation 2001). Att aktivt behärska 2700 ord ur alla
dessa aspekter som hör till kunskap om ett ord har visat sig innebära en stor utmaning
för studenterna på A-kursen. Under några terminer kunde vi konstatera sjunkande resultat för studenterna vid Uppsala universitet på riksprovet, i synnerhet på vokabulär-
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delen. Även bland de som klarade provet i sin helhet har vi kunnat se att resultatet på
orddelen varit sämre än deras resultat på grammatikdelen.
De sjunkande resultaten på riksprovet verkar i hög grad korrelera med sjunkande
förkunskaper. Vi kunde under samma period se sjunkande resultat på det diagnostiska
test som vi genomför första terminsdagen för att testa studenternas förkunskaper, där
det också är deras kunskaper i just grammatik och ordkunskap som står i fokus. Som
framgår av Tabell 1 var medelresultatet på detta diagnostiska test VT 2014 96 p, att
jämföra med 145 HT 2012. Detta har det senaste året ökat något, till 120 p HT 2014
och 126 p VT 2015.
Tabell 1. Medelresultat diagnostiskt test vid terminsstart av Franska A1 HT12-VT15

Termin

Medelresultat
diagnostiskt
test
(max 350)
145
131
103
96
120
126

HT 2012
VT 2013
HT 2013
VT 2014
HT 2014
VT 2015

De tidvis sjunkande förkunskaperna har naturligtvis lett till funderingar och diskussioner inom kollegiet om hur vi bättre kan stödja studenternas inlärning och få dem att
klara målen för kursen utan att sänka kraven för godkänt.

Vokabulär inom Franska A före testernas införande
När det gäller ordinlärning har vi undervisande lärare haft intrycket att studenterna
inte nog prioriterat arbetet med ordinlärning och skjutit upp det till slutet av terminen.
Vi har inte haft någon undervisning i vokabulär inom någon specifik delkurs, utan
detta har varit inbakat i andra delkurser, inte minst Skönlitterära texter, i vars avslutande tentamen även ord i lästa texter tidigare testats. Studenterna har uttryckt att de
saknar stöd i den aktiviteten, och har bl.a. i kursvärderingar givit förslag på att deras
arbete med ord ska testas under terminen. Att det skulle underlätta studenternas lärande att få stöd och återkoppling på sin ordinlärning kan tyckas självklart, och stöds,
som redogjorts för ovan, i den pedagogiska litteraturen om lärande bl.a. av Hattie:
När jag gjorde den första sammanställningen av 134 metaanalyser av alla tänkbara påverkansfaktorer på prestationer (Hattie 1992) blev det snabbt uppenbart att återkoppling tillhörde de mest kraftfulla påverkansfaktorerna på prestationer. (Hattie 2014:236)

Som undervisande lärare på Grammatikövningar, och även i delkursen Skönlitterära
texter, testade jag under ett antal terminer olika varianter av frivilliga vokabulärtester
som jag utarbetat för studenterna. Målet med dessa frivilliga övningar var att motivera
löpande självstudier med ord, då studenterna behöver arbeta hela terminen aktivt med
ordinlärning för att förvärva kunskaper om och förmåga att ur alla hänseenden korrekt
använda orden som testas i riksprovet och som förekommer i listan på 2700 ord. Under ett antal terminer gav jag studenterna sådana övningar att göra på egen hand, i
form av meningar med ord de förväntades ha arbetat med under veckan. En del av orden och några enstaka testövningar gicks igenom i samband med grammatikundervis-
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ningen. Övningarna var inte obligatoriska, utan studenterna hade möjlighet att göra ett
test efter varje lektionstillfälle i Grammatik (22 tillfällen). Dessa övningar testade ord i
alfabetisk ordning, i enlighet med den lista på 2700 ord som riksprovets orddel baseras
på, så att studenterna inför ett undervisningstillfälle förväntades se över t.ex. alla ord
och uttryck som började på bokstaven b, och inför ett annat tillfälle orden inom ett
visst spann på p, osv. Därmed hade orden och meningarna som testades ingen direkt
koppling till det material som studenterna i övrigt bearbetat i de olika delkurserna under veckan. Inga studenter gjorde alla tester, och mycket få gjort något alls av dem. Jag
gjorde heller ingen uppföljning av huruvida de konsekvent gjorde dessa, vilket resultat
de fick eller hur studenterna upplevde arbetet med ordinlärning och dessa övningstester.
Efter att några terminer arbetat på det viset med tester som inte riktigt fungerat
och som studenterna inte heller lade tid på, så gjorde jag för några terminer sedan delvis om dessa tester, och genomförde framför allt en webbanpassning av dem genom att
skapa en Testsamling för dessa på Studentportalen. Alla tester lades där in i ett format
som innebar att de var självrättande, dvs. att studenterna fick omedelbar och automatisk feedback på sin prestation på testet direkt efter inlämning. Denna webbanpassning
av övningar möjliggjordes av projektpengar från Språkvetenskapliga fakulteten som
ämnet tilldelas för detta ändamål inför HT 2013. Precis som tidigare följde även dessa
tester en alfabetisk ordning, enligt vilken vi föreslog studenterna att arbeta med ordlistan. Inte heller dessa tester var obligatoriska, men ett nytt test publicerades efter varje
lektionstillfälle i Grammatik (22 tillfällen). Återigen gjorde ingen student alla tester,
och vissa tester genomfördes inte av en enda student. Inte heller detta verkade alltså
fungera för att motivera studenterna att arbeta med och självtesta sig på ordkunskap,
som fortfarande verkade nedprioriteras bland alla övriga uppgifter som studenterna
hade att genomföra inom samtliga delkurser. I slutet av VT 2014, då studenternas medelresultat redan på det diagnostiska testet vid terminsstart var mycket lågt, kunde vi
även konstatera ett riktigt bottenresultat på riskprovet för våra studenter, så ytterligare
åtgärder verkade nödvändiga.

Format och upplägg nya vokabulärtester
Eftersom vi fortfarande hade som mål att genom återkoppling motivera löpande självstudier med ord, och att stödja studenterna i deras lärande av ord, utan att egentligen
kunna avsätta mer undervisningstid för det utan mycket genomgripande förändringar
av hela A-kursen i franska, så funderade vi mycket på hur arbetet med ordinlärning
samt dessa tester skulle kunna bli prioriterade. Jag var fortfarande övertygad om att
studenterna behövde mer återkoppling på sitt lärande, och tanken fanns också att det
kändes viktigt att sätta press på studenterna angående detta, eftersom de inte själva
verkade se behovet av eller framför allt hitta tiden till att prioritera arbetet med ord.
För att uppnå detta bestämde vi att göra dessa tester obligatoriska. Genom att göra
dem obligatoriska tvingades vi även att fundera ännu mer över både format och innehåll på testerna, så att vi så säkert som möjligt skulle kunna försvara att de var obligatoriska och faktiskt var givande för studenterna.
För att de skulle kännas så relevanta och givande som möjligt, och också för att
studenterna faktiskt skulle ha kunnat prioritera arbetet med just de ord som skulle testas, vilket inte verkat fungera då vi förslagit att de skulle arbeta sig igenom ordlistan i
alfabetisk ordning, så valde jag att istället strukturera testerna runt ord som de faktiskt
stött på i litteraturen och verkligen kunde förväntas ha arbetat med. Att arbeta kring
ord i kontext och lära sig ord och deras betydelse utifrån läsning av texter stöds av
forskning kring ordinlärning (Nation 2001). Det är också idén med att studenterna
tillägnar sig ordkunskap genom läsning och annan användning av språket som genom74

syrar vår utbildning, och något som alla undervisande lärare understryker för studenterna. Denna struktur för val av ord att testa kändes alltså väl rotad i vår övertygelse
samt motiverad av forskningen på området.
Inför HT 2014 arbetade jag alltså om alla de tester jag redan hade konstruerat på
Studentportalen och lade också ett omfattande arbete på två helt nya typer av tester.
Efter en omfattande genomgång av kurslitteraturen för samtliga delkurser varje terminsvecka och en matchning av denna med listan över ord som riksprovets orddel baseras på, skapade jag delvis helt nya tester, där varje test innehöll ord, uttryck och ofta
hela meningar ur den kurslitteratur som studenterna läst veckorna för varje test där de
testade orden omfattas av ordlistan. Det arbetet som jag lade på testerna inför HT
2014 kan sammanfattas i fyra typer av förändringar jämfört med de tester studenterna
tidigare erbjudits:
1. Jag valde ut att testa sådana ord som fanns med i ovan nämnda ordlista, och som studenterna
under veckorna före testet träffat på och behövt förstå och/eller aktivt arbeta med i litteraturen
till någon av de fyra delkurser som utgör A-kursen i franska.
2. Jag anpassade formatet på dem till det format som de har i själva riksprovet, med tre olika sorters uppgifter. Varje test innehåller 50 eller 60 uppgifter.
3. Jag lade dem på Studentportalen som självrättande tester.
4. Jag gjorde dem obligatoriska, att lämna in ett visst datum, fyra stycken under terminens gång,
med 3 eller 4 veckors mellanrum.

Testerna publiceras i Studentportalen senast en vecka före sista datum för inlämning,
och studenterna kan sedan när som helst under veckan, och hur många gånger som
helst, göra testet och får automatisk återkoppling vid inlämning. Efter sista inlämningsdatum kontrollerar jag att alla lämnat in, och ger också kort personlig feedback på
resultatet, deras svar och hur de kan arbeta vidare med orden. Är resultatet lågt uppmanar jag dem även att vid ett senare tillfälle göra om testet, som jag efter min kontroll åter öppnar, så att de kan göra om det under hela terminen.
De fyra obligatoriska, självrättande, testerna på Studentportalen baseras alltså på
ord som studenterna faktiskt träffat på i någon av samtliga delkurser och förekommer i
ordlistan som riksprovets orddel baseras på genomförs alltså med några veckors mellanrum. Testerna omfattade tre typer av uppgifter, i likhet med riksprovets orddel:
1. en del med val mellan svenska översättningar:
Del 1 av 3. Ange lämplig översättning av det understrukna uttrycket eller ordet.
Tu étais à mon bras et tu étais si belle. Tu te tordais les chevilles.
A.
B.
C.
D.

knäna
armbågarna
flätorna
vristerna (Test 1 fråga 2)

Je vais mettre le couvert.
A.
B.
C.
D.

duka
lägga på brevet
bädda sängen
lägga på locket (Test 1 fråga 7)

2. en del med luckor att fylla med fransk översättning i fransk mening:
Del 2 av 3. Komplettera meningen med den franska översättningen av ordet eller uttrycket
inom parentes.
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L’assassin ________ (använder sig av) un marteau. (test 1 fråga 14)
Charlemagne règne sur la quasi-totalité des __________ (kristna) d’Occident. (test 1 fråga 18)

3. en del med val mellan synonymer:
Del 3 av 3. Ange lämplig synonym till det understrukna uttrycket.
Je le sais bien, mais comprenez-moi : je n’y arrive pas.
A.
B.
C.
D.

je ne veux pas
je ne m'y habitue pas
je n'ai pas le temps
je n'y réussis pas (test1, fråga 48)

Un jeune homme leur avait demandé d’enlever leurs baskets.
A.
B.
C.
D.

paniers
ballons
corbeilles
chaussures (test 1, fråga 50)

Testerna rättas automatiskt vid inlämning, så att studenterna genast får automatisk
feedback på sina svar. Efter sista datum för inlämning går jag in och korrigerar rättning
vid behov samt kommenterar resultat för varje student, t.ex. med någon kort anvisning
om vad de kan arbeta vidare med eller vara extra uppmärksamma på i sitt fortsatta
arbete med ordinlärning.
Utöver dessa tester kunde vi även under HT 2014 och VT 2015 erbjuda studenterna två föreläsningar om ordinlärning, av en av våra lärare som forskar just inom
detta område.

Uppföljning
Det faktum att testerna numera är obligatoriska för studenterna medför större krav på
uppföljning av dem. För studenternas del innebär det att de får återkoppling på sin
insats på varje test i två steg, ett första direkt efter inlämning, som genereras automatiskt, och ett andra efter datum för senaste inlämning, av mig:
Direkt efter inlämning, automatisk rättning och feedback, efter svarsmall som lärare lagt in:
Rätt eller fel
Rätt svar
I vissa fall i mallen inlagda kommentar på felaktiga svar
Poäng på hela testet
Efter datum för senaste inlämning, personlig feedback av lärare:
Kontroll av genomförande
Kontroll av automatisk rättning
Personlig kommenterar på resultat för varje student

För det fortsatta arbetet med utveckling och uppföljning av effekten av dessa tester på
studenternas inlärning så är det bl.a. viktigt att klargöra vilken roll dessa båda steg, och
t.ex. tidsintervallet mellan dessa två tillfällen för återkoppling för varje student, spelar.
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Resultat efter två terminer
Resultaten på delkursen och orddelen av riksprovet har under HT14 och VT15 förbättrats något jämfört med de två tidigare terminerna, så som framgår av Tabell 2.
Tabell 2. Resultat vid ordinarie tentamen av tenterande studenter registrerade termin HT12-VT15

Termin

HT 2012
VT 2013
HT 2013
VT 2014
HT 2014
VT 2015

Antal studenter
som genomförde ord. tentamen registrerade samma
termin
15
26
24
18
15
24

Antal godkända ord. tentamen

Andel godkända
ord. tentamen

Medelresultat
diagnostiskt
test
(max 350 p.)

12
21
9
4
8
14

80 %
81 %
38 %
22 %
53 %
58 %

145
131
103
96
120
126

Dock är resultaten inte bättre än HT12 och VT13, och det är också tydligt att studenternas förkunskaper generellt var något bättre under HT14 och VT15, då medelresultatet på det diagnostiska testet var 120 respektive 126, jämfört med 103 HT13 samt
96 VT14. Det är alltså oklart huruvida det förbättrade resultatet jämfört med läsåret
innan beror på införandet av testerna eller bättre förkunskaper hos studenterna.
När det gäller själva orddelen av riksprovet visar Tabell 3 att medelresultatet på
orddelen av riksprovet stigit något under HT 2014 och VT 2015, både bland alla skrivande studenter, och separat i grupperna godkända och underkända studenter.
Tabell 3. Medelresultat orddelen bland alla godkända respektive underkända HT12-VT15

Termin

HT 2012
VT 2013
HT 2013
VT 2014
HT 2014
VT 2015

Medel orddelen
godkända
(max 80 p.)

Medel orddelen
underkända
(max 80 p.)

52
53
56
50
57
58

26
28
30
28
30
39

Medel orddelen alla
skrivande registrerade samma termin
(max 80 p.)
46
48
40
35
48
50

Det man framför allt kan konstatera, och som framgår av Tabell 3, är att även resultatet på orddelen har förbättrats något jämfört med HT12 och VT 13, då det sammanlagda resultatet och andelen godkända på riksprovet annars totalt var högre än under
HT14 och VT15. Detta skulle kunna tolkas som att de obligatoriska ordtesterna verkligen har tjänat som stöd i studenternas ordinlärning och lett till förbättrade ordkunskaper.
En analys av förbättringsgraden hos olika typer av studenter, framför allt mellan de
som godkänts och de som underkänts på riksprovet, tyder dock på att det är de studenter som godkänts som i högre grad har förbättrat sin ordkunskap under terminen, om
man jämför deras medelresultat på riksprovets orddel med medelresultatet på det diagnostiska testets orddel. Medelresultatet på orddelen vid båda dessa mättillfällen för de
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studenter som godkänts har då förbättrats mer, både jämfört med godkända studenter
före införandet av testerna och i jämförelse med underkända studenter. Man skulle
kunna tolka det som att ordtesterna mest har gynnat de som klarade sig, eller kanske
redan från start hade förutsättningarna att klara provet. Dessa gjorde tidigare, före införandet av testerna HT14, mycket små förbättringar i ordförrådet under sina studier
på A-kursen.
Men det kanske också kan tolkas så att studenter med lägre resultat på orddelen i
det diagnostiska testet i högre utsträckning får godkänt på kursen efter att testerna införts. I syfte att kunna konstera om testerna på individnivå kan stödja studenter med
svagare förkunskaper har jag även bland de godkända studenterna under dessa sex terminer analyserat deras resultat på det diagnostiska testet för att se vilket lägsta resultat
på det diagnostiska testet, och framför allt dess orddel, som ledde till godkänt resultat
på riksprovet under de undersökta terminerna. Denna analys av enskilda studenters
resultat ger dock inget tydligt resultat, som framgår av Tabell 4.
Tabell 4 Lägst resultat på diagnostiska testets orddel bland studenter som fick godkänt på riksprovet
HT12-VT15
HT 12
(12 stud.)

VT13
(21 stud.)

HT13
(9 stud.)

VT14
(4 stud.)

HT14
(8 stud.)

VT15
(14 stud.)

54

22

68

58

64

41

34

40

46

45

50

54

Lägst
resultat
orddel diagnos
terminsstart
(160 p. max)
Resultat orddel
riksprovet student med lägst
resultat orddelen av diagnosen
(80 p. max)

Förutom VT13, då en student med mycket lågt resultat på det diagnostiska testets
orddel slutligen blev godkänd på riksprovet, så är det framför allt under VT15 som
studenter med lägre resultat på det diagnostiska testets orddel som klarat riksprovet.
Det som är något tydligare är även att resultatet på riksprovets orddel av den student
som vid det diagnostiska testet hade lägst resultat har stigit, från 34 poäng av max 80
under HT12 till 54 poäng VT15.
Samtidigt har medelresultatet på orddelen av riksprovet bland de underkända stigit
(se Tabell 3), så det skulle kunna tyda på att testerna i någon mån bidrar till att kompensera för bristande ordkunskap vid terminsstart.

Resultat enkät
I syfte att utvärdera de ordtester som då införts och att få en bättre bild av hur studenterna faktiskt arbetar med ordinlärning och vad de själva tycker fungerar så genomförde jag i slutet av HT 2014 en enkät om ordinlärning bland studenterna på A-kursen.
Under ett av terminens sista undervisningspass bad jag dem besvara en enkät öppna
frågor. Frågorna som ställdes i enkäten var:
Hur lär du dig ord (på egen hand och/eller i direkt/indirekt koppling till undervisning
och kursmaterial)? Berätta!
Har de två föreläsningarna om ordinlärning samt de fyra obligatoriska vokabulärtesterna
hjälpt dig? Varför/Varför inte?
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13 studenter svarade på enkäten, av vilka 11 genomförde riksprovet. Jag kunde inte
konstatera någon tydlig koppling mellan svaren angående hur studenterna arbetat med
ordinlärning och hur de sedan klarade riksprovet eller dess orddel. Men det kändes tillfredsställande att studenterna själva i mycket hög utsträckning angav att ordtesterna
hade hjälpt dem. Vissa av svaren på den första frågan var också mycket intressanta.
Nedan följer ett urval:
Det som fungerar allra bäst är flashcards1.
Jag lär mig mycket genom att skriva själv och framför allt genom att höra ord jag redan
bekantat mig med, särskilt under lektioner/genomgångar.
Svåra ord brukar jag söka upp på internet för att se hur det placeras i meningar och i
vilka sammanhang det används.

Några lyfte fram vikten av att bli korrigerad och lära av misstagen:
Av någon anledning lär jag mig ord väldigt bra också ifall jag först säger/skriver fel och
sedan blir rättad.
Att göra misstag är väldigt nyttigt, man kommer oftast ihåg ett misslyckande väldigt
länge.

Detta verkar överensstämma med den betydelsen Hattie lyfter fram mellan misstag,
reaktion på misstag och lärande. Enligt Hattie (2009: 174) är nyckeln återkoppling
som tas emot av studenten och som studenten reagerar på. Angående uppfattningen
att återkoppling gör mest nytta vid misstag skriver Hattie (2012: 158) att:
Misstag är skillnaden mellan vad vi vet och kan göra och vad vi strävar efter att veta och
göra – och det gäller alla (begåvade och mindre begåvade, elever och lärare). Att känna
till misstaget är grundläggande för att kunna gå vidare mot framgång. Det är detta som
är syftet med återkoppling.

I ljuset av detta menar jag att vokabulärtesterna torde vara ett medel för studenterna
på Franska A att bli varse sina misstag och utifrån återkopplingen på dessa misstag
kunna gå vidare mot framgång.

Diskussion
Frågan är hur resultaten som presenterats ovan ska tolkas, i vilken mån ordtesterna i
det format vi nu använt i två terminer bidrar till studenternas ordinlärning, och
huruvida vi ska fortsätta i samma form och ytterligare utvärdera utfallet efter en längre
tid, eller om något bör förändras för att förbättra kvaliteten på studenternas självstudier och arbete med ordinlärning.
Det man kan fråga sig är bland annat i vilken mån denna typ av test, med automatiskt genererad rättning, och automatisk återkoppling i form av rätt svar, stödjer studenters inlärning och deras förmåga att utifrån denna feedback gå vidare i sin lärandeprocess. Hattie (2014) skriver att det kan vara bra att tänka sig ett kontinuum av
undervisning och återkoppling, där dessa flätas samman, och att detta kan uppnås genom att återkoppling kombineras med korrigerande genomgång. Enligt Hattie har
Kulhavy (1977:212) formulerat att detta kan utmynna i att ”själva processen får formen av ny undervisning snarare än att bara informera eleven om vad som är rätt.” Hattie (2014:237) skriver också, med hänvisning till Sadler (1989), att ett sådant undervisningssyfte bara kan uppnås om återkopplingen ger specifik information om inlär1

Metod för arbete med ordinlärning som de fått tips om under en av föreläsningarna i vokabulärstudier i början av
terminen.
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ningsuppgiften eller processen som fyller en lucka mellan det som förstås och det som
är tänkt att förstås.
Det är tveksamt i vilken mån vi uppnår denna sammanflätning av återkoppling och
undervisning genom testerna och processen kring dessa som de ser ut idag. Visserligen
anger Hattie (2014:237) processen att bekräfta för elever att de har rätt eller fel som
en av flera processer för att minska luckan mellan det som förstås och det som är tänkt
att förstås, men det finns andra processer för att uppnå detta, som den återkoppling
testerna nu ger i första steget inte uppfyller, som t.ex. att peka på riktningar som elever
skulle kunna följa (ibid.).
Som diskuterats ovan torde denna typ av tester, som består i att bara fylla i eller
markera rätt svar, kunna betraktas som effektiva så till vida att de övningar som ingår i
testerna kan anses vara av enkel karaktär. Jag påminner om Kluger och DeNisis
(1996:280) resultat att återkoppling i form av att ange rätt svar skulle vara effektivt, då
studenterna i testerna automatiskt får se rätt svar på varje uppgift vid inlämning. Ett
resultat ur deras studie som vi eventuellt skulle kunna implementera bättre är faktorn
”velocity” (ibid.), alltså förändring jämfört med tidigare uppgifter och återkoppling,
som enligt Kluger och DeNisi har stark effekt på inlärningen. Varje student kan nu
jämföra sitt resultat på ett test med resultatet på de föregående, men däremot skulle
det kanske också ha större effekt om jag i mina personliga kommentarer explicit kommenterade deras förändring jämfört med tidigare resultat, något som dock gör arbetet
med de personliga kommentarerna mer omfattande.
Eftersom detta arbete redan nu är relativt tidskrävande skulle det vara värdefullt
att analysera effekten av just dessa, och av de två olika stegen av återkoppling som studenterna nu får. Speciellt relevanta är därför enligt mig frågor som: Vilken effekt har
automatiskt genererad feedback, som de får direkt vid inlämning av testerna? Vilken
effekt har mer personlig, ev. kortfattad feedback, som jag ger var och en efter att ha
kontrollerat inlämningarna? Behövs båda dessa, och spelar tidsspannet mellan dessa två
tillfället då studenterna ta emot feedback på samma uppgift någon roll?
Förutom formatet på själva återkopplingen så återstår även frågan om vad som är
idealiskt format på testerna för studenterna, för att det ska kännas relevant att göra
dem och de samtidigt ska få ut så mycket som möjligt av dem. Man kan t.ex. fråga sig
hur många tester, med hur många uppgifter per test som är idealiskt att studenterna
genomför under en termin inom en kurs som denna. Även vilken roll formatet på
själva uppgifterna har kan naturligtvis analyseras. Slutligen, något som framkommit i
studenternas kommentarer kring testerna; huruvida inlämningen ska vara stängd eller
öppen, dvs. huruvida studenterna ska ha möjlighet att göra om och lämna in testet
flera gånger före sista inlämningsdatum. Jag har hittills bedömt att eftersom testerna
ska ses som ett pedagogiskt verktyg och inte alls är examinerande så finns det en pedagogisk poäng med att studenterna kan göra om det obegränsat antal gånger; på det viset kan själva genomförandet av testerna bli en lärandeprocess. Vissa studenter tycker
dock att det blir mindre pressande, och därmed enligt dem mindre effektfullt att veta
att de kan göra om det.
Det återstår alltså många frågor när det gäller återkoppling och vokabulärtesterna
för studenterna på A-kursen i franska för att hitta ett format som fungerar som optimalt stöd för studenternas ordinlärning.

Slutsatser
Om vi tittar på resultat på orddelen av riksprovet i korrelation med medelresultat på
det inledande diagnostiska testet bland alla skrivande under terminerna HT 2012 till
VT 2015, så kan vi konstatera att genomströmningen har gått upp igen de två terminerna efter införande av testerna i nuvarande format. Samtidigt steg också medelresul80

tatet bland de studenter som gjorde det diagnostiska testet vid terminens början, som
under läsåret 13/14 dykt ordentligt, vilket sannolikt även kan ha haft en viss betydelse
för genomströmningen, så det är svårt att uttala sig om vilken effekt just ordtesterna
och det nya upplägget för dem har haft.
Något som ändå pekar på att testerna verkligen tjänar som stöd i studenternas ordinlärning är ett något förbättrat resultat på orddelen av riksprovet under de två terminer som undersökts efter införandet av testerna. Denna lilla förbättring kan konstateras
i medelresultatet både bland godkända och underkända studenter. Jag har även kunnat
konstatera att det bland de som godkändes på riksprovet under VT15 fanns enskilda
studenter med lägre lägsta resultat på det inledande diagnostiska testets orddel än vad
som varit fallet tidigare, och att resultatet på orddelen av riksprovet för den student
som under varje undersökt termin hade lägst resultat på det diagnostiska testet och
sedan klarade riksprovet också höjts. Detta skulle kunna tyda på att ordtesterna i viss
mån tjänar syftet att bättre stödja studenter med svagt ordförråd vid terminsstart. Resultaten är dock inte helt tydliga, och en analys av resultaten under fler terminer med
liknande upplägg kan förhoppningsvis visa tydligare trender gällande huruvida testerna
leder till förbättrat resultat på kursen och i studenternas ordkunskap.
Även om många frågor återstår och det säkerligen finns mycket i formatet av testernas och återkopplingsprocessen som skulle kunna förbättras för att bättre stödja studenternas arbete med ordinlärning så är de tester som nu införts inom A-kursen i
franska ändå ett första steg. Genom att göra testerna obligatoriska så visar vi vikten av
att kontinuerligt arbeta med ordinlärning under hela terminen. Genom kopplingen
mellan ordlistan, kurslitteraturen för samtliga delkurser och de faktiskt prövade orden i
testerna så ser studenterna även värdet i att aktivt arbeta med ordinlärning i samband
med all läsning som tillhör hela A-kursen i franska. Testerna verkar vara uppskattade
av studenterna och verkar ge visst resultat, men förmodligen kan effekten av denna typ
av återkoppling ytterligare förbättras, så att studenterna presterar ännu bättre vid riksprovets orddel, får bättre stöd i sitt arbete med ordinlärning och därmed känner sig
mindre stressade i sitt arbete med ordinlärningen. Förhoppningen är också att förbättrade tester ska kunna bättre stödja studenter vars ordförråd är mycket bristfälligt vid
terminsstarten, så att de har bättre förutsättningar att klara orddelen av riksprovet och
hela kursen.

Referenser
Blok, H., Oostdam, R., Otter, M.E. & Overmaat, M. (2002), “Computer-assisted instruction in support of beginning reading instructions: A review”, Review of Educational Research, 72 (1), p. 101-130.
Hattie, J.A.C. (1992), “Measuring the effects of schooling”, Australian Journal of Education, 26 (1), p. 5-13.
Hattie, J.A.C. (2009), Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to
achievement, Oxon, Routledge.
Hattie, J.A.C. (2012), Synligt lärande för lärare, övers. Karin Ashing, Stockholm, Natur
och Kultur.
Hattie, J.A.C. (2014), Synligt lärande. En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad
som påverkar elevers skolresultat, övers. Karin Ashing, Stockholm, Natur och Kultur.
Kang, S.H.K. McDermott, K.B. & Roediger, H.L. (2007), “Test format and corrective
feedback modulate the effect of testing on memory retention”, The European Journal of Cognitive Psychology, 19, p. 528-558.

81

Kluger, A.N. & DeNisi, A. (1996), “The Effects of Feedback Interventions and Performance: A Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory”, Psychological Bulletin, 119 (2), p. 254-284.
Kulhavy, R.W. (1977), “Feedback in written instruction”, Review of Educational Research, 47 (2), p. 211-232.
Laurillard, D. (2002), Rethinking university teaching: a conversational framework for the
effective use of learning technologies, London, Routledge/Falmer.
Nation, I.S.P. (2001), Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge, Cambridge University Press.
Sadler, D.R. (1989), “Formative assessment and the design of instructional systems”,
Instructional Science, 18 (2), p. 119-144.

82

Framstående insatser i grundutbildningen. Pedagogiska pristagares inspirationsanföranden (OBS! två parallella sessioner)

09.30-10.20

10.20-10.40

Inledning med prorektor Anders Malmberg och Åsa Kettis, Avdelningen för kvalitetsutveckling
Sal: Eva Netzelius och Gunnar Johansson (en trappa ned från entréhallen; inledningen kan följas från båda salarna!)

09.00-09.30

Posters:
”vi är kroppsligen nära” Kulturarvet som pedagogisk resurs, Hedvig Mårdh & Cecilia Rodéhn
Diskussionsforum som hjälp vid tentamensinläsning, Emma Pontén
DiaNa kommunikationsträning: En tvärvetenskaplig naturvetarkonferens, Katarina Andreasen, Laurent Duda, Lena Henriksson m.fl.
DiaNa kommunikationsträning: Progressionsträd som pedagogiskt redskap, Katarina Andreasen, Laurent Duda, Lena Henriksson m.fl.
Educational development at Uppsala University - the impact of pedagogic project work, Svante Axelsson & Geir Gunnlaugsson
Studentmedverkan i utvecklingen av kursen ’Fysik för kemister’, Marcus Lundberg & Charlotta Bengtson
Introducing the 'Course Wheel', Ben Owen

Fikapaus med mingel vid posterutställningen och bokbord
Entréhallen

Sal: Gunnar Johansson (en trappa ned från entréhallen) Moderator: Stefan Pålsson
• Aktiv studentmedverkan – För en bättre värld? Malin Östman, Institutionen för geovetenskaper
• Glöm inte Sokrates! Dan Bäcklund, Ekonomisk-historiska institutionen
• Mål, mönster, behörighetsgivande utbildning i svenska. Johanna Jacobsson, Institutionen för nordiska språk

Sal: Eva Netzelius (en trappa ner från entréhallen) Moderator: Johan Wickström
• Men det är ju trivialt! Susanne Mirbt, Institutionen för astronomi och fysik
• Didaktikens retorik. Mika Hietanen, Litteraturvetenskapliga institutionen
• Hur lär man studenter hur man lär sig om de inte redan lärt sig det? Birgitta Tomkinson, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Registrering
Entréhallen

08.00-09.00

Lokalerna i hus 21 och 24, liksom den Laborativa lärosalen, nås via trapphuset med ingång t.h. om receptionen i entréhallen. Plan 2, följ sedan skyltningen!

Program
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Intervjua era
studenter! Ett

Structural equation model in education research.
Assessing students’ attitudes
towards statistics
Inger Persson,
Lisbeth Hansson &
Fan Yang Wallentin

Vad förväntar sig
nybörjarstudenter
av akademiska
lärare?
Staffan Andersson,
Jannika Andersson
Chronholm & Maja
Elmgren

Tema: E-lärande
Moderator: Ulf
Holmbäck

Tema: Studenters
attityder och
förväntningar
Moderator: Geir
Gunnlaugsson

Experiences from
adopting flipped
classroom
Karl Ljungkvist

Återkopplingens
effekt på
ordinlärning –
webbaserade
ordtester i franska
Maria Svensson

Multitasking:
surfing and
learning in class
Karen Brouneus

21:236

Inclusive teaching
(gender issues)
Virginia Grande

"Jag är Leena":
förtroenden,
trigger warnings
och bildning i den
högre utbildningen
Linn Areskoug

Humor in the
classroom
David Jansson

Moderator: Svante
Axelsson

21:237

Helkursworkshops – aktiverande undervis-

Is accounting
education
achieving deep
learning? Evaluating the course
structure
of an Accounting
course
Derya Vural

Studenters syn på
närvaro vid ickeobligatorisk
undervisning
Lisa Freyhult

Tema:
Kvalitetsfaktorer i
undervisningen
Moderator: Amelie
Hössjer

21:238

Interaktiv och
modellbaserad
undervisning
gynnar
studenternas
lärande
Jörgen Bengtsson

Samspelet mellan
teori och praktik
(lab)
Anna Eckerdal,
Anders Berglund &
Michael Thuné

Professionella
kompetenser
Åsa Cajander,
Mats Daniels m.fl.

Tema: Kunskaper
och kompetenser
Moderator: Jöran
Rehn

21:240

Student-led
sessions and 30
Day Challenge:
Experiences from
ongoing course
“Global
Challenges and
Sustainable
Futures”
Sachiko Ishihara &
Alejandro Marcos

A learning by
teaching model
applicable to
student
presentations
Lina Nordquist,
Martin Blixt &
Johanna Norberg

Tema: Active
Student
Participation
(ASP)
Moderator:
Susanna Barrineau

21:241

Student selfreflection about
studies
Ben Owen (CSD)

Learning
strategies of firstyear chemistry
students in
Sweden and
Germany Felix Ho,
Maja Elmgren et al.

Hur får vi
studenterna att
reflektera över
sina universitetsstudier?
Jörgen Bengtsson
& Emma Lundkvist

Tema: Studenters
reflexioner kring
studierna
Moderator: Peter
Reinholdsson

24:203

Sessionen
avslutas med en
paneldiskussion
kring hur lärares
erfarenheter från
kursutveckling
och undervisning
bäst kan
förvaltas, och bli
en resurs för
andra lärare.

10 e-lärandeprojekt presenteras
och demonstreras, med möjlighet att testa och
prova på olika elärandeverktyg.

Tema: Spridning
och förvaltning av
erfarenheter
Moderatorer: Lena
Tembe & Mats
Cullhed

Laborativa
lärosalen

Parallella sessioner med presentationer. i hus 21 och 24, samt Laborativa lärosalen, allt på plan 2, samt i Betty Pettersson, ingång från entréhallen, bv.

Betty Pettersson

10.40-12.00

OBS! Mellan varje presentation i de parallella sessionerna under resten av dagen lämnas några minuters paus för att tillåta deltagare att röra sig mellan lokalerna.
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12.00-13.00

Lunch och Postervisning
Restaurang Feiroz, och Entréhallen

försök att förstå
och fördjupa
lärarstudenternas
syn på historieämnet och historieundervisningen
Björn Furuhagen

ningsform bra för
den heterogena
studentgruppen
Anja Sandström &
Ulrika Rosenström
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UppLearn - or,
how students can
create
complementary
course content in
a fun and
engaging way
using social
media!
Jesper Neukirchner

The study
”zombie effect "hur vi kan
motverka den och
uppmuntra den
naturliga
nyfikenheten,
entusiasmen och
motivationen för
lärande
Linn Lei

Valls

När utländska
lärare möter
svensk studiekultur – behov,
styrkor och
svårigheter
Margareta
Erhardsson &
Jöran Rehn

Systematiska
utbildningsutvärderingar vid UU
VicerektorTorsten
Svensson (ordf.)
m.fl. från UU:s
arbetsgrupp

Bygg för
pedagogisk
reflektion
Jannika
Andersson
Chronholm &
Staffan Andersson

Runda bord

21:237

Fikapaus med mingel vid posterutställningen
Entréhallen

Verkstad

Verkstad

15.00-15.20

21:236

Handledarens
roll i problembaserat lärande
Elisabeth Persson
& Ulrika
Segersten

Runda bord

21:238

Studenters
akademiska
skrivande
Amelie Hössjer

Runda bord

21:240

Developing and
Extending
Student-Faculty
Partnership
Approaches
Alison CookSather

Verkstad

21:241

Videokonferenser i undervisningen: pedagogik och teknik
Anna Clareborn &
Emilie Karlsmo

Runda bord

24:203

Att skapa lärare i
världsklass
Studentkåren,
Caisa Lycken

Runda bord

Verkstad
Kulturarvet som
pedagogisk
resurs
Hedvig Mårdh &
Cecilia Rodéhn

Laborativa
lärosalen,
slottshalvan

Laborativa
lärosalen,
botanhalvan

Parallella sessioner med verkstäder och rundabordssamtal. I hus 21 och 24, samt laborativa lärosalen, allt på plan 2, samt i Betty Pettersson, ingång från entréhallen, bv

14.15-15.00

Betty Pettersson

Significant Shifts in Theory and Practice: From Active Student Engagement and Participation to Student-Faculty Partnership*
Keynote speaker: Alison Cook-Sather, Bryn Mawr College, USA
Sal: Eva Netzelius och Gunnar Johansson (en trappa ned från entréhallen; keynote kan följas från båda salarna)
Moderator: Susanna Barrineau

13.00-14.00
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16.15-16.40

Take-home messages, prisutdelning Moderator: Mats Cullhed
Reflektioner från dagen: Alexis Engström, Felix Ho, Åsa Kettis.
Sal: Eva Netzelius och Gunnar Johansson (en trappa ned från entréhallen)

15.20-16.00 Parallella sessioner med presentationer, verkstäder & rundabordssamtal. Hus 21 och 24, samt laborativa lärosalen, allt på plan 2, samt Betty Pettersson, bv.
Betty Pettersson 21:236
21:237
21:238
21:240
21:241
24:203
Laborativa
Laborativa
lärosalen,
lärosalen,
botanhalvan
slottshalvan
Presentationer
Verkstad
Presentationer
Presentationer
Verkstad
Presentationer
Rundabord
Moderator:
Moderator: Maja
Presentationer
Presentationer
Tema:
Between Scylla
Katarina
Elmgren
The role of
Tema: ASP
Kejsarens nya
internationella
and Charybdis:
Andreasen
assessment
Moderator: Ulrike kläder – vi låtsas Tema: digital
Tema: träning i
perspektiv
Navigating the
methods in
Schnaas
kollektivt att
humaniora
muntlig och
Moderator: Emma challenges and
That's Irrelevant! education (for
studenter på
Moderator: Mia
skriftlig
Lundkvist
the opportunities Antagning till
Students’
change)
Examining the
kandidatnivå kan Wennerström
kommunikation
of ASP
veterinärprogPerspectives on Malin Östman
exam
göra litteraturWohrne
Moderator: Maria
Alexis Engström,
rammet, prov
Curriculum
m.fl.
Sachiko Ishihara& sammanställninMagnusson
Learning from
Susanna
och intervju vs
Arnold Pears &
Ola Persson
gar
the experiences
Barrineau & Ingrid betyg och
Anne-Katrine
Sigrid Agenäs
Alvin – plattform
from
Moum Rieser
högskoleprov
Peters
Universitetshjälför publicering
Fakultetsövergri
international
Clarence Kvart &
pen – för att alla
av digitaliserat
pande seminariestudents
Kristina Julin
Epistemological
kan lära
material
serie för studenAnders Berglund
commodifica8 lärarstudenter
Per Cullhed
ter som genom& Neena Thota
Lärare och
tion: a critical
för kandidatprostudenter i
view of a course
I den östra
Digital
jekt – fokus på
Preparing
samverkan – på
reform process
smygen finns en
humanistisk
muntlig och
software
exkursion
Evelina Lundmark
bomränna… – ett
kompetens
skriftlig progresengineering
Carina Jacobsson & Maximilian
behov av visualiThomas Nygren
sion
students for
Broberg
serad och verbaJörgen Bengtsson
practice in
liserad undervis& Anne-Lie
today’s global
ning inom ByggSvensson
settings
nadsantikvarieAnne-Kathrin
programmet
A structured
Peters, Waqar
Mona Eriksson
approach to
Hussain m.fl.
master writing
Neena Thota &
Anders Berglund
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I rapporten kan du nu ta del av några av konferensens bidrag. Vi hoppas
att texterna kommer att inspirera lärare och andra anställda vid Uppsala
universitet till att fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla universitetspedagogiken. Och att detta görs tillsammans med studenterna som
medskapare, inte bara deltagare, av framtidens utbildning.

FÖR PEDAGOGISK UTVECKLING TILLSAMMANS

Den fjärde universitetsgemensamma konferensen i pedagogisk utveckling gick av stapeln hösten 2015. Deltagare från hela Uppsala universitet
samlades på Campus Blåsenhus för att lyssna på inspirerande presentationer av både en inbjuden ”keynote speaker”, pedagogiska pristagare och
andra pedagogiskt intresserade.

R E DA K T Ö R E R
K ATA R I N A A N D R E A S E N O C H M A R I A M AG N U S S O N

För pedagogisk
utveckling tillsammans
– Lärare och studenter som
medskapare av utbildningen

AVDELNINGEN FÖR KVALITETSUTVECKLING: RAPPORT 4
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