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Några ord från redaktionen
Irene Persson

Detta nummer av Högskolepedagogisk debatt ägnas åt temat
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som har blivit en del i
högskolans identitet. Högskolan i Kristianstad har VFU i samtliga program sedan ca tio år tillbaka. Texterna spänner över ett
brett område som till exempel hur man använt sig av digitala
tankekartor i lärarutbildningen som utvecklats av Marta Palla
med kollegor. Eva Lövstål och Pernilla Broberg har beskrivit
hur VFU-kursen på ekonomiprogrammet gick från att vara den
mest diffusa kurs till att bli en självklarhet. För att tydliggöra
deras diskussioner har redaktionen lagt in två bilagor till artikeln. Den första är en beskrivning av Lindvalls modell som omnämns i artikeln och den andra är kursplanen som den såg ut
första gången kursen gavs.
Johanna Sylvander och Pernilla Broberg skriver att VFU kan
vara ett sätt att utveckla icke-akademiska professionsrelevanta
kunskaper, färdigheter och förmågor, men att det fordras personer som har som uppgift att samordna dessa delar av undervisningen. Åsa Kronkvist beskriver möjligheterna och flexibiliteten att genomföra studentmöten via Adobe Connect då studenterna är ute på VFU, och Irene Persson skriver om de kunskapsflöden som uppstår när en examination utförs under VFU
på sjuksköterskeprogrammet. Examinationen förbättrar för
patienter och klienter och personal får en ökad medvetenhet
om vilka behov en patient eller klient har. Studenter och personal blir dessutom insatta i aktuell forskning kring det valda
problemområdet.
Med detta nummer vill vi lyfta fram vikten av verksamhetsförlagd utbildning, där kunskaper flödar mellan lärosäte, student
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och arbetsplats men också mellan länder. Kerstin Samarsinghe
och Eva Granath skriver om ett mångårigt samarbete och utbyte med länder som Sri Lanka, Uganda, Thailand och Vietnam,
där sjuksköterskestudenter varje år gör sin VFU, och där det
varje år kommer studenter och lärare till Sverige. Ann-Sofie
Rehnstam-Holm skriver om VFU hur den är nu, hur den var förr
och vilken utvecklingspotential VFU har på högskolan. LarsErik Nilsson har skrivit en artikel med den tankeväckande titeln; ”Fuska på verksamhetsförlagd utbildning, det går väl
inte?” Daniel Einarsson har skrivit en artikel som handlar om
ett ramverk för utveckling av ingenjörsutbildning, CDIO, och
VFU inom datavetenskap.
Vi vill tacka alla som bidragit med innehåll till detta nummer av
Högskolepedagogisk debatt. Intresset för verksamhetsförlagd
utbildning är stort bland undervisande personal, och att högskolan valt att satsa på VFU som en del av högskolans profil
stödjer ett fortsatt ökat intresse och engagemang.
Nästa nummer av Högskolepedagogisk debatt kommer att behandla temat att undervisa tillgängligt. Redaktionen välkomnar
bidrag!

4

Verksamhetsförlagd utbildning
VFU – nu, då och i en framtid
Ann-Sofi Rehnstam-Holm

Min första eftergymnasiala utbildning var väldigt praktikintensiv. Vad jag minns bestod den 2 ½-åriga laboratorieassistentutbildningen av nära ett års praktik vid olika laboratorier. Jag
drog vinstlotten enligt mina medstudenter och fick merparten
av min praktik förlagd inom veterinärmedicinen. Eftersom veterinärhögskolan i samma veva hade flyttats till Ultuna innebar
det att jag under en större del av min praktikperiod fick pendla
från Stockholm till Uppsala. Men jag hade även placeringar på
olika laboratorier i Stockholm. Särskilt minns jag när jag praktiserade vid blodcentralen vid S:t Eriks sjukhus. Min laboratoriehandledare lät mig inte utföra en enda syssla. Jag satt bredvid och lyssnade på hennes livs historia i två veckors tid. Jag
kanske lärde mig en del om en medmänniskas olika privata
bekymmer, men något verksamhetsförlagt lärande var det inte
tal om. Kvaliteten på en sådan praktik var med andra ord inte
hög. Däremot hade jag vid Veterinärhögskolan en fantastiskt
bra praktiklärare som ägnade mycket av sin tid åt mig och mina
få medstudenter. Mycket av det jag lärde mig då kommer jag
fortfarande ihåg, både vad gäller praktiskt handlag och teori.
Jag avslutande mina laboratorieassistentstudier hösten 1980
och vi utgjorde en av de sista kullarna som gick vår utbildning i
landstingets regi. Med 1977-års reform inkluderades laboratorieassistentutbildningen och en mängd andra utbildningar med
omfattande tradition av praktik i högskolan. Med det kom
också kravet att utbildningen i verksamheten skulle akademiseras genom forskningsanknytning och begreppet praktik bytt-
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tes ut mot verksamhetsförlagd utbildning, arbetsintegrerat
lärande eller verksamhetsintegrerat lärande.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är idag en viktig profil
för Högskolan Kristianstad. Högskolans modell för VFU innebär
ett möte mellan forskning, utbildning och arbetsliv. Utifrån
dessa grundläggande krav har genom åren olika varianter av
VFU-verksamhet utkristalliserat sig. Inom visa programområden är VFU en nödvändighet för att studenterna ska tränas i
att till exempel utbilda elever, hantera apparater och tekniker,
eller behandla patienter. Men även om VFU alltid sker i nära
samverkan med arbetslivet, behöver studenten inte alltid vara
ute på en arbetsplats. Exempel på detta arbetssätt finns inom
ekonomi och datalogi.
Klart är att de olika pedagogiska utvecklingsprojekt som genomförts inom ramen för VFU-satsningen genom åren har bidragit till att de verksamhetsförlagda utbildningarna vid HKR
utvecklats mycket positivt, även om det alltid finns mer att
göra. Högskolan är välkänd för sin satsning på VFU och får beröm, inte minst från politikerhåll. Vid nationella jämförelser är
HKR och Högskolan Väst de klara vinnarna vad gäller ökning i
söktryck. Högskolan Väst har liksom vi en satsning på VFU, eller arbetsintegrerat lärande som det heter vid detta lärosäte.
Troligt är att dessa två högskolors satsningar på en tydlig
koppling mellan profession och utbildning bidragit till den fantastiska utvecklingen i antalet sökande.
HKR kommer även i framtiden att satsa på VFU, men formen
för satsningen kan komma att se annorlunda ut. Ingen strategisk övergripande utvärdering har heller gjorts av satsningen.
Är den satsning vi gjort den bästa och mest effektiva? Har den
imponerande ökningen i antal studenter som läser hos oss ett
samband med VFU-satsningen? Hur ska vi bäst förvalta det
6

rykte och den kompetens vi har inom området? Hur kan vi på
ett bättre sätt samarbeta både inåt och utåt vad gäller VFU?
Hur ska vi, med de begränsade resurser vi har, få ännu bättre
utveckling av forskningen inom området? Dessa frågor behöver
besvaras för att vi ska kunna peka ut en riktning för utvecklingen av VFU vid HKR. Klart är dock att det lärande och den
forskning och utveckling som förbinds med VFU framgent alltid
kommer att ha en given plats vid HKR.
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Ekonomistudenters förväntningar på
VFU – om konsekvenser för genomförande och utfall
Eva Lövstål & Pernilla Broberg

Inledning
Högskolan Kristianstad (HKR) antog 2006 en ny strategi, där
det framkom att högskolans vision skulle vara att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter (Högskolan Kristianstad,
2009, s.1). Som ett led i förverkligandet av visionen fastställdes
ett mål om att införa verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i
samtliga utbildningsprogram på högskolan. Inom ramen för
VFU-satsningen utvecklades Kristianstadmodellen, där bland
annat vikten av den vetenskapliga förankringen inom VFU:n
poängterades (Högskolan Kristianstad, 2012a).
På ekonomprogrammens kandidatnivå lanserades obligatorisk
VFU för första gången våren 2012, i form av kursen Ekonomens
roll och arbetsuppgifter – praktiska erfarenheter. Kursen innebar en pedagogisk utmaning då det fanns höga förväntningar
och olika föreställningar om VFU, både hos studenter och de
företag som kontaktades för samarbete. Dessa förväntningar
stämde i många fall varken med Kristianstadmodellens grundtankar eller med den aktuella VFU-kursens upplägg och innehåll.
Den här artikeln belyser ekonomstudenternas förväntningar på
VFU:n vid detta första kurstillfälle och vad förväntningarna fick
för konsekvenser för genomförande och utfall, samt för senare
utveckling av kursen. Kursen och kursomgången utgör ett intressant fall att studera av flera skäl. Vissa utbildningar, såsom
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lärar- och sjuksköterskeutbildningar, har en lång tradition av
verksamhetsförlagd utbildning. Det märks även inom VFUforskningen som framförallt är centrerad kring dessa utbildningar (t ex Carlsson, 2010; Hegender, 2010). Studier från
andra typer av utbildningar är få. Ekonomprogrammet utgör
således en ny kontext, som kan ge nya perspektiv på VFU och
problematisera dess innebörd. Kursomgången illustrerar dessutom förväntningars betydelse vid genomförande och utfall av
en utbildning, i det här fallet en VFU-kurs. På grund av studenternas förväntningar inleddes kursomgången på ett kaosartat
sätt, med studenter som var både besvikna och arga. Trots en
turbulent inledning utvecklades kursen till något bra, vad gäller
studenternas upplevelser och läranderesultat. Många studenter
insåg i slutet av kursen poängen med kursens upplägg och innehåll. En student uttrycker det på följande sätt, i titeln på sin
avslutande individuella rapport:
“En diffus kurs som blev en självklarhet.” (SR121)

Syfte
Syftet med den här artikeln är att diskutera och problematisera
VFU utifrån studenters förväntningar inom ramen för en ekonomutbildning. Syftet är vidare att illustrera och diskutera förväntningars konsekvenser för en kurs genomförande och utfall.
Det här åstadkommer vi genom att:

1

De individuella rapporterna numrerades i analysarbetet. Beteckningen avser
StudentRapport nr 12.
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•
•
•
•

redogöra för ekonomstudenternas uttryckta förväntningar och föreställningar om VFU
beskriva genomförandet av kursen i relation till det planerade upplägget och studenternas förväntningar
presentera utfallet av kursen, vad gäller studenternas
upplevelser och läranderesultat
lyfta fram lärdomar från den aktuella kursomgången.

Undersökningens metod
De metoder som har använts för att samla in och bearbeta
material består framförallt av dokumentanalys och deltagande
observationer. För dokumentanalysen har studenternas examinationsrapporter utgjort ett viktigt underlag, speciellt den avslutande individuella VFU-rapporten. Genom de individuella
rapporterna har vi fått tillgång till studenternas tankar kring
kursen och dess uppgifter, kring VFU:n samt deras egen insats
och lärdomar. Annat kursmaterial, såsom student- och betygslistor, strategidokument, mailkorrespondens samt kursutvärderingsresultat, har utgjort kompletterande underlag till analysen. Vi var båda involverade i kursen (som kursansvarig, föreläsare och handledare), vilket gav oss vidare möjlighet att
genomföra deltagande observationer. Genom vår delaktighet i
kursen har vi kunnat följa hela processen på nära håll och ta del
av empiri, t ex samtal vid grupphandledningar, som annars
hade varit svår att få tillgång till. Samtidigt innebär vår delaktighet i kursen att vi också ansvarar för dess genomförande och
utfall. Ett misslyckande kan därför till viss del tillskrivas oss.
Det finns därför en risk för efterkonstruktioner och efterrationaliseringar. Det finns också en risk att vi förlorar distansen
till vårt material (t ex Alvesson och Sköldberg, 2007).
Vi har försökt minimera sådana risker genom att löpande diskutera intryck, erfarenheter och observationer, med varandra
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och med kollegor. Tidsaspekten har också haft betydelse. Eftersom det har gått en tid sedan kursen genomfördes har vi fått
distans till kursen och kunnat hantera materialet på ett mer
nyanserat och sakligt sätt. Några av de gruppmöten som genomfördes på kursen, spelades in. Inspelningarna fångar de
frågor och ämnen som diskuterades och den stämning som
rådde under några av kursens faser. Vi har därför inte enbart
behövt förlita oss till vårt minne. Inspelningarna har också varit ett underlag för reflektion då vi kunnat kontrastera våra
minnen och upplevelser med den diskussion som faktiskt pågick under gruppmötena.

Innebörden av verksamhetsförlagd utbildning
(VFU)
Definitionen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är inte
entydig. En verksamhetsförlagd utbildning kan ta olika former
vad gäller t ex utbildningens längd och VFU-inslagens omfattning och innehåll (Dimenäs, 2012). Det är inte heller självklart
vad som skiljer verksamhetsförlagd utbildning från närliggande begrepp och utbildningsformer, såsom arbetsintegrerat
lärande (AIL) och verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Därutöver är det inte entydigt var gränsen går mellan verksamhetsförlagd respektive högskoleförlagd utbildning, speciellt då man
idag tycks sträva efter att koppla samman dessa delar (t ex Ahlström, 2012).
Även om formerna för verksamhetsförlagd utbildning kan se
olika ut verkar just strävan efter att ta sig an och överbrygga
uppdelningen mellan teori och praktik vara en gemensam
nämnare (t ex Karlsson, 2011a; 2011b). VFU:n ger tillfälle att
integrera akademiska kunskaper och färdigheter med andra
kunskaper och färdigheter som krävs på arbetsmarknaden
(Elias and Purcell, 2004). Genom att studenterna får möjlighet
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att i ett praktiskt sammanhang tillämpa den kritiska och analytiska förmåga som de har lärt sig under lärosätets undervisning
syftar VFU:n inte bara till förståelse och praktisk erfarenhet.
Den syftar också till att stimulera interaktion mellan teoretiska
kunskaper och praktiska erfarenheter, främst genom att växla
mellan högskolan och VFU-platsen samt mellan t ex lärande om
analytiska verktyg och användningen av dessa i praktiska situationer. På så sätt stimuleras också reflektion och kritiskt tänkande. Därmed finns förutsättningar för att studenterna utvecklas till kritiska, reflekterande och självständiga individer,
som inte bara innehar kunskaper och färdigheter utan också
kan utvecklas till ansvarsfulla yrkesverksamma och aktiva
samhällsmedborgare (jmf Karlsson, 2011b; SFS, 1992:1434).
VFU:n blir således ett led i att utveckla kritiskt tänkande och
reflektion till förmågor som kan användas på framtida arbetsplatser - för att utvärdera, analysera, ifrågasätta, utmana, förändra och utveckla praxis (t ex Warn & Tranter, 2001).
Vid HKR skiljer sig den verksamhetsförlagda utbildningen på
olika program åt, vad gäller t ex innehåll, omfattning och form.
Gemensamt för alla verksamhetsförlagda utbildningar är dock
att de ska bygga på Kristianstadmodellen, där VFU innebär ett
möte mellan utbildning, arbetsliv och forskning. Genom modellen poängteras att VFU:n ska vara forskningsanknuten, vilket skiljer den från traditionell praktik – som oftast enbart integrerar arbetsliv och utbildning (Högskolan Kristianstad,
2012a). Det poängteras också att VFU:n vid HKR ska ha tydlig
koppling till högskoleförordningens examensmål (SFS,
1993:100) och att syftet med VFU:n är att studenterna ska “utveckla sin handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation och kontext” (Högskolan Kristianstad, 2012a, s. 1).
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Förväntningar och lärande
Tidigare studier har tagit upp studenters förväntningar på
olika sätt. McInnis (1997) diskuterar förväntningars relevans
för upplevd kvalitet. Wilson et al. (2013) visar på hur förväntningar spelar roll för studenternas upplevda nytta med att
delta i forskning. Flera studier fokuserar på studenters första
år på högskola eller universitet (se t ex McInnis et al. 1995;
Lowe & Cook, 2003). De studierna visar bland annat att förväntningar spelar en viktig roll för lärandet. Studien av Nicholson et al. (2013) pekar på ett samband mellan förväntningar
och studieresultat. Studenter med realistiska förväntningar på
studierna vid högre utbildning (och som därmed förstår och tar
ansvar för sitt egna lärande) uppnår bättre betygsresultat. Studenter med orealistiska förväntningar (och med tron om att
läraren ansvarar för studentens lärande) uppnår sämre resultat.
Studien av Wilson et al. (2013) är intressant i sammanhanget
eftersom deras resultat antyder att studenternas förväntningar
påverkar den upplevda nyttan med undervisningen och formen
för denna. De menar att variationen i studenters uppfattningar
om värdet med att bedriva forskning och delta i forskningsaktiviteter kan förklaras genom de föreställningar som studenterna har om vad t ex forskning innebär. Sådana föreställningar
formas av tidigare erfarenheter (jmf Wilson et al., 2013). De
menar också att det inte alltid handlar om omedvetenhet, utan
om att förväntningarna inte överensstämmer med det faktiska
innehållet. Om studenten inte har sökt sig till utbildningen för
att bedriva forskning, uppfattar studenten inte möjligheten
som fördelaktig i samma utsträckning. Det innebär vidare att
studenter inte utvecklar den typ av kritiskt tänkande som deltagande forskningsaktiviteter kan möjliggöra (Wilson et al.,
2013).
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Generellt anses att en brist på överensstämmelse mellan studenternas förväntningar och den faktiska undervisningen innebär dåliga förutsättningar för undervisning och lärande. En
dålig överensstämmelse kan bl a leda till bristande engagemang (jmf McInnis et al. 1995; Lowe & Cook, 2003). Samtidigt
menar Nelson et al. (2008) att ”mismatch” mellan förväntningar och faktiska erfarenheter inte alltid ska ses som något problematiskt utan något som, enligt James (2002), utmanar och
därmed är en viktig del i lärandeprocessen.
Liknande tankar uttrycker Biesta (2004) som hävdar att lärande kan ses som en reaktion på en slags störning. Han
(2004:9) menar att ”[w]e can look at learning as responding to
what is different, to what challenges, irritates and disturbs us,
rather than as the acquisition of something that we want to
possess”. Borell (2008:4) är inne på samma linje. Han skriver
att lärande ”innebär att våra uppfattningar av olika fenomen
ändras, och att därmed den lärandes förståelse eller upplevelse
av världen ändras”. Enligt Borell ser vi alltså världen på ett nytt
sätt efter lärandet. Det handlar inte bara om att skaffa ny information, utan om förändringar i tankesätt och uppfattningar.
Med ett sådant synsätt, som flera forskare ger uttryck för ovan,
torde “mismatch” mellan förväntningar på utbildningars faktiska innehåll och upplägg inte alltid vara något negativt, utan
något gynnsamt som möjliggör relevant lärande.

VFU-kursens utmaningar och upplägg
Inför kursstarten i april 2012 fanns en rad utmaningar, utöver
studenternas förväntningar. En utmaning var att över 100 studenter skulle läsa kursen, vilket i sin tur krävde ett stort antal
involverade företag och organisationer (s.k. “VFU-företag”).
Omfattningen på kursen innebar begränsningar och ställde
14

speciella krav på kursens organisering och upplägg. Det fanns t
ex inte möjlighet till individuell handledning eller till att besöka
alla medverkande organisationer. Det här innebar också att
studenterna fick arbeta i grupper om två i samarbetet med
VFU-företagen.
Som tidigare nämndes fanns heller ingen tradition av VFU på
Ekonomprogrammet, förutom en försöksverksamhet på magisternivå. Det innebar att det saknades upparbetade relationer
med företag och organisationer i den omfattning som behövdes. Det fanns heller inga rutiner för administration och dokumentation av VFU-samarbetena. VFU – som begrepp – var vidare inte känt bland studenter och företag. Avsaknaden av
upparbetade relationer – tillsammans med kursens omfattning
– innebar att vi fick förlita oss på att studenterna kunde utnyttja egna kontakter för att hitta relevanta VFU-företag. De
fick således i uppgift att själva skaffa VFU-företag, med hjälp av
ett framtaget informationsmaterial som beskrev kursens syfte
och innebörden av VFU:n.
En annan utmaning var att yrkesgruppen “ekonomer” är en
heterogen grupp med breda och varierande arbetsroller. De
verkar inom olika områden med skilda förutsättningar och
krav. Som Holmberg (2011) poängterar innebär en anställning
som revisor helt andra dagliga arbetsuppgifter än en anställning som marknadsförare. På Ekonomprogrammet vid HKR
fanns vid genomförandet av kursen tre inriktningar: Bank och
Finans, Internationell ekonomi, samt Revisor/Controller. Även
inom dessa inriktningar finns många skilda områden och olika
typer av verksamheter och arbetsuppgifter för ekonomer. Det
var således inte självklart vilken typ av verksamhet som en
verksamhetsförlagd utbildning skulle knytas till och vad VFU:n
på ett ekonomprogram skulle syfta till.
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Den aktuella VFU-kursens explicita syfte blev därför att studenterna, genom ett nära samarbete med företag och organisationer och deras yrkesarbetande ekonomer, skulle få en
mångsidig bild av ekonomens yrkespraktik. Innehållsmässigt
låg således kursens fokus på ekonomens yrkesidentitet, yrkesroll, arbetsuppgifter, yrkesfärdigheter och arbetsverktyg. Studenterna skulle belysa dessa aspekter i relation till sin organisation, genom att t ex intervjua ekonomer, genomföra deltagande observationer och granska dokument och med hjälp av
en tydlig analysmodell som presenteras och används i Lindvall
(2009). Tillsammans med en tidigare använd metodbok, utgjorde Lindvall den obligatoriska litteraturen på kursen. Uppgiften avrapporterades i en forskningsrapport (Delprov 2; se
Högskolan Kristianstad, 2012b), som diskuterades i ett oppositionsseminarium.
Studenterna skulle därutöver genomföra en kartläggning och
analys av en process eller ett system eller verktyg som är värdefullt för en ekonom. För att anpassa uppgiften efter VFUföretagens förutsättningar och behov fick studenterna stor frihet att välja uppgift. Den här uppgiften presenterades i en
skriftlig projektrapport (Delprov 3) och genom en muntlig presentation på företaget.
De två ovannämnda uppgifterna utgjorde en del av examinationen på kursen. Som stöd i deras arbeten förekom flera högskoleförlagda moment, såsom föreläsningar (av både akademiker och praktiker), övningar och gruppmöten. Vid gruppmötena träffades vi i grupper om 10-12 studenter. I studiehandledningen (Lövstål, 2012) beskrevs syftet med gruppmötena
enligt följande (s.3-4):
“Gruppmötena syftar dels till att vara ett stöd i planeringen och
förberedandet av VFU-arbetet. [...] Gruppmötena syftar också
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till att tillsammans reflektera över det material som ni har samlat in och de observationer ni gjort på företagen/organisationerna.”
Tanken med mötena var alltså att studenterna skulle få hjälp i
sin planering, genom att få idéer och synpunkter från lärare
och studentkamrater. Samtalen skulle också hjälpa studenterna
att lyfta sitt resonemang och sina iakttagelser, genom jämförelser med andra studentgruppers erfarenheter och iakttagelser,
med gästföreläsningarna samt med Lindvalls modell (2009).
Gruppmötena, tillsammans med oppositionsseminariet och en
muntlig presentationsövning, var obligatoriska (Delprov 1).
Kursen ansågs dessutom vara ett lämpligt tillfälle till att utveckla färdigheter, såsom muntlig och skriftlig kommunikation
samt datainsamling. Vi antog att kontakterna med företagen
skulle leda till att sådan färdighetsträning togs mer på allvar då
det handlade om att visa dessa färdigheter i skarpt läge. Vi
hade därför flera övningar kring skriftlig och muntlig presentation. Kursen avslutades med en individuell VFU-rapport (Delprov 4), där studenterna skulle reflektera kring sina förväntningar, sina upplevelser och lärdomar och sin egen insats under kursen.

Studenternas förväntningar
Studenterna hade överlag höga förväntningar på VFU:n. Det
framkom bland annat i samband med de två informationsträffar som vi arrangerade för studenterna innan kursens början.
Flera studenter poängterade då att de valt att studera vid HKR
just på grund av VFU:n. De höga förväntningarna framkom
också i de individuella VFU-rapporterna. En student skriver:
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“Min största anledning till att jag sökte till Högskolan Kristianstad var för att skolan erbjöd en form av praktik. [...] mina förväntningar var alldeles för höga…” (SR4)
I de individuella rapporterna, och i samband med t ex gruppmötena, framkom vidare att studenterna hade tydliga förväntningar på a) VFU-kursens innehåll och syfte, b) VFU:ns upplägg
och organisering, samt c) VFU:ns effekter.

Förväntningar på innehåll och syfte
Många studenter hade klara föreställningar om att VFU innebar
att de skulle få “praktisera ekonomyrket”. Exakt vad det innebar hade de dock svårt att sätta ord på och närmare förklara på
annat sätt än att de ville “prova på själva arbetsuppgifterna”
(SR9) och utföra “ekonomiska uppgifter i företag” (SR15). Även
om de hade svårt att sätta fingret på vad de exakt skulle göra,
var de flesta övertygade om att VFU innebar traditionell praktik och praktiskt arbete, vilket nedanstående citat illustrerar.
“Jag hade föreställt mig att VFU:n skulle innefatta den sorts
praktik som jag kommit i kontakt med tidigare. Det vill säga att
man självständigt skulle få delta i det praktiska arbetet på ett
företag…”. (SR4)
“... jag hade förväntningar om att jobba mer praktiskt ute på företaget…” (SR13)
I stort sett alla studenter uttryckte liknande förväntningar i
sina individuella rapporter.

Förväntningar på upplägg och organisering
Studenterna hade också föreställningar om hur VFU:n skulle
vara upplagd. Många tog för givet att de skulle få ett företag
med koppling till sina respektive inriktningar som de skulle få
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vara på plats hos – utan någon egentlig kontakt med högskolan
– under motsvarande fem veckor.
“... när jag tänkte på VFU, var det att man skulle ha en sammanhängande praktik ute hos ett företag.“ (SR11)
Det framkom även då flera studenter hade planer på att genomföra sin VFU utomlands. Det fanns också föreställningar
om att vi skulle förse dem med VFU-företag i enlighet med deras önskemål. Att VFU kunde genomföras som en “vanlig” högskolekurs med kursmål, examinationsuppgifter, obligatorisk
litteratur och campusträffar verkade de inte ha föreställt sig.

Förväntningar på effekter
I linje med tidigare resonemang hade studenterna framförallt
förväntningar om att utveckla praktiska färdigheter kring konkreta ekonomsysslor. De ville med andra ord bli bättre förberedda och tränade ekonomer, vilket en student uttrycker på
följande vis:
“Jag ville dessutom utveckla kunskap genom praktiskt arbete.” (SR16)
Dessutom såg de kursen som en möjlighet att få kontakt med
en potentiell framtida arbetsgivare och framför allt att skaffa
praktiska färdigheter att framhålla i sitt CV.
“Jag hoppades på att få träffa en möjlig arbetsgivare.” (SR20)
”Tanken var också att kunna ha nytta av kursen i
mitt CV…” (SR17)

Förväntningar vid kursens start
Från att innan kursstart och tidigare i utbildningen ha haft väldigt höga – nästan orealistiska – förväntningar på VFU:n hade
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många studenter vid kursstarten istället väldigt låga förväntningar. Några menade att de inte hade några förväntningar alls.
En del förklarade att de låga förväntningarna berodde på att de
var besvikna; det faktiska VFU-upplägget stämde inte alls med
vad de hade förväntat sig. “Jag hade från början inte några
större förväntningar på kursen utan var egentligen ganska negativt inställd [...] Jag var skeptisk mot upplägget eftersom vi
inte skulle praktisera som vid vanlig praktik.” (SR23) Andra
menade att de inte hade några förväntningar eftersom det var
så oklart vad det hela gick ut på. “Jag hade inga förväntningar
från början eftersom jag inte visste vad det var vi skulle göra
eller få ut av kursen…” (SR24)
En hel del tycktes dock ha förlikat sig med – och till och med
börjat gilla – det oväntade upplägget, vilket nedanstående citat
ger uttryck för:
“... men efterhand som vi fick veta mer om hur det skulle gå till
och fick tid att vänja sig vid tanken att det skulle bli på detta
sätt, så blev jag med tiden mer positiv till kursupplägget. Detta
kanske kunde bli en bra upplevelse ändå…” (SR4)

Genomförandet
Den kaosartade kursstarten
Som många studenter påpekade i sina VFU-rapporter fick kursen inte någon lyckad start. En orsak till detta var att många
studenter förlitade sig på att skolan skulle förse dem med
lämpliga VFU-företag. Det innebar att flera grupper inte hade
någon företagskontakt när kursen startade, vilket skapade irritation bland studenterna. “Det känns som om skolan borde fixa
det” (B3-12) var en kommentar från en av de studenter som vid
2

Beteckningen avser Grupp B3 och Möte nr 1.
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första gruppmötet inte hade lyckats få kontakt med något företag. Hon fick medhåll av en kurskamrat som poängterade att
“De sa när denna kursen startade att “Vi ska hjälpa alla så att ni
får platser” och det bör väl vara fixat nu. Det är ju dom [studenterna] som drabbas och så ska det ju inte vara liksom.” (B3-1)
Eftersom VFU:n inte överensstämde med studenternas förväntningar och föreställningar, upplevde de en osäkerhet inför
kursen. En student uttrycker det på följande vis:
“Detta gjorde såklart att jag blev väldigt osäker om vad som
förväntades av mig i kursen.” (SR1)
Osäkerheten gjorde att studenterna upplevde det svårt att kontakta företag eftersom de inte visste hur de skulle presentera
och sälja in samarbetet; vilket exemplifieras i följande citat:
“I den första kontakten med företaget [...] var det svårt att förklara vad kursen egentligen skulle innebära för dem såväl som
för oss.” (SR2)
Många började därför söka efter samarbetspartner sent och
tätt inpå kursstarten, vilket också bidrog till att flera studentgrupper inte hade VFU-företag när kursen började.
Upplevelsen av att vi – från Högskolans sida – inte uppfyllde
vårt kontrakt, med att erbjuda praktik och erhålla relevanta
företag, skapade irritation bland studenterna. Uppfattningen
om att informationen om kursen och VFU:n var vag och dessutom sen förstärkte frustrationen. Vi lärare upplevde de första
veckorna på kursen som pressande. Mycket tid och energi gick
åt till att förklara och försvara kursens upplägg och syfte och
att försöka lugna osäkra, arga och besvikna studenter. Som representanter för kursen blev vi ständigt ifrågasatta. Stundtals
var stämningen dålig och en del studenter var direkt otrevliga.
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Vi fick också lägga ner mycket tid på att lösa praktiska problem,
som att leta och kontakta företag åt de studentgrupper som
inte lyckats skaffa någon samarbetspartner på egen hand.

Gruppmötena och de icke-konstruktiva diskussionerna
Som en följd av studenternas oro, frustration och osäkerhet fick
gruppmötena delvis en annan roll än vad som var tänkt, framförallt under de första gruppmötena. Istället för konstruktiva
samtalsmöten – kring t ex ekonomens roll, olika organisationers förutsättningar och karaktärsdrag, Lindvalls teoretiska modell, framtida yrkesmöjligheter – blev flera gruppmöten istället
ett forum för att visa missnöje och ifrågasätta kursupplägget.
Även några studenter reflekterar kring detta:
“Då kursen fick en milt sagt ganska knackig start användes de
obligatoriska gruppmötena enligt mig felaktigt. Istället för att
till största delen fokusera på vad som varit dåligt kunde man
pratat om skillnaderna mellan ekonomerna på de olika företag
som grupperna besökt, vilket jag trodde var meningen.” (SR2)
I de här fallen kunde stämningen på gruppmötena bli otrevlig
och vid något tillfälle nästan hotfull. I vissa andra – mindre
dramatiska – fall lade vi ner en hel del tid på att klargöra vad
som faktiskt gällde. Vid ett gruppmöte kom diskussionen kring
praktik upp och vad det egentligen är de ska göra på VFUföretaget. I det här fallet försökte läraren lyfta frågan till vad
“praktik” innebär, men utan att egentligen lyckas (B2-1).
Student1: “Det är svårt att veta hur mycket praktik man får
göra i förhållande till rapportskrivande.”
Lärare: “Men vad innebär praktik i det här [VFU-arbetet]?”
Student2: “Men… ska vi göra något praktiskt?! Ska vi göra något som den ekonomen gör? [...]
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Student 3: “Tiden kommer att behöva läggas på det [att intervjua och observera]. Det kommer inte att finnas tid till att sitta
och hålla på med någonting.”
Ofta kom samtalen vid gruppmötena att handla om detaljer och
att reda ut bristen eller upplevelsen av brist på information.
Frågor om deadlines, vilka rapporter som skulle skrivas, sidantal, om de var tvungna att ange namn på företag och intervjupersoner, hur de skulle presentera sina intervjuer, hur de
skulle referera var vanliga frågor. Flera tycktes tro att det var
det huvudsakliga syftet med gruppmötena. Uppfattningen om
vi lyckades uppfylla detta syfte varierade dock, vilka nedanstående citat indikerar.
“De handledningarna man deltagit i gav nästan ingenting. Man
var tvungen att lösa all brist på information själv.” (SR21)
“Dock var handledningsmötena väldigt givande då det gällde
att klargöra hur rapporterna skulle utformas, etc.” (SR22)
Eftersom mycket tid och energi lades på att reda ut detaljer och
praktiska problem under gruppmötena uppstod ett ytterligare
problem. Som handledare föreslog vi till viss del olika lösningar
och vi hade lite olika uppfattningar om detaljer, vilket vi själva
ansåg som obetydliga skillnader. Vissa studenter hade dock en
annan uppfattning och blev irriterade över att de inte fick exakt
samma svar. Vi blev därmed anklagade för att “inte säga
samma sak”.
Istället för konstruktiva samtal kring kursens innehåll kom en
alltför stor del av gruppmötena att ägnas åt att kritisera och
ifrågasätta, att reda ut vad som faktiskt gällde, att klarlägga
detaljer kring t ex rapporterna och om att lösa praktiska problem. Och stämningen var ibland långt ifrån konstruktiv och
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positiv. För oss lärare blev gruppmötena till viss del en fasa. Vi
visste aldrig vad som väntade oss när vi klev in i mötesrummet.
Det förekom dock goda samtal och möten, vilka tyvärr hamnade i skymundan. Framförallt var det en stor variation mellan
mötesgrupperna, mycket beroende hur studenterna hade hanterat förväntningarna och vem som satte agendan på mötena.
En av de som faktiskt upplevde gruppmötena givande, skriver:
“Handledningsmötena var de bästa tillfällena på hela kursen.,
för att det var bra diskussionstillfällen, där vi kunde bolla idéer,
höra hur det går de andra, lära oss av varandras erfarenheter/upplevelser och ställa frågor…” (SR6)

De värdelösa gästföreläsningarna
Utöver gruppmötena utgjorde även en rad föreläsningar de
högskoleförlagda momenten. Föreläsningarnas syfte var att ge
innehållsmässiga bidrag till VFU-arbetet och till kursens lärandemål kring ekonomens roll och yrkespraktik, både från praktiker och akademiker. Vid två tillfällen höll Jan Lindvall – författaren till kursboken – föreläsningar, då han introducerade och
förklarade den analysmodell som studenterna skulle använda
samt presenterade egna empiriska resultat kring ekonomens
roll. Dessa föreläsningar upplevdes av många studenter som
nyttiga och direkt användbara. Utöver Lindvall hade vi även
bjudit in en rad praktiker och akademiker som skildrade ekonomens roll utifrån olika perspektiv.
Vi lärare ansåg gästföreläsningarna lyckosamma. Enligt oss gav
de en extra krydda åt kursen, då de öppnade upp för ytterligare
kontakter med näringslivet och gav nya – och nyttiga – perspektiv på ekonomens roll. Många studenter var av en helt annan åsikt. En student skriver:
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“Gästföreläsningarna förutom Jan Lindvalls har bara varit så
tråkiga och så irrelevanta jämfört med kursens innehåll att jag
inte finner ord till det.” (SR20)
En annan student uttrycker liknande åsikter:
“Föreläsningarna man har varit på var dåliga och ointressanta,
man kan säga att de var nästan irrelevanta för kursens syfte.”
(SR 14)
Gästföreläsningarna var också en av de saker som fick mest
kritik av studenterna i kursutvärderingen. Att föreläsningarna
upplevdes dåliga och ointressanta fick konsekvensen att närvaron blev sämre och sämre. Vid den sista gästföreläsningen deltog bara en tredjedel av studenterna.
Även här förekommer det en viss variation. En del studenter –
även om det var en minoritet – tycktes uppskatta föreläsningarna och var närvarande vid alla tillfällen. Några hänvisar också
till någon av föreläsarna i forskningsrapporten eller i den avslutande VFU-rapporten och visar på så vis att de tog till sig
innehållet. Några menar till och med att föreläsningarna – eller
åtminstone någon av dem – gav dem en riktig aha-upplevelse.
En student skriver:
“Ett uppvaknande som kom halvvägs in i kursen skedde under
en inspirationsföreläsning då vi fick lyssna på ekonomens roll i
offentliga organisationer.” (SR8)
Varför en stor andel studenter inte fann föreläsningarna intressanta och relevanta finns inget riktigt svar på. Det framkommer
inte i studenternas kommentarer vad det är som gör föreläsningarna dåliga och ointressanta, då alla föreläsare var väl förberedda och tog upp innehåll som var relevanta för kursen och
för studenternas framtida yrkesliv. Kanske upplevde de att fö25

reläsningarna inte gav någon konkret hjälp i arbetet med deras
VFU-uppgifter; något som vissa kanske hade förväntat sig. En
annan förklaring kan vara att de var så fokuserade på just det
företag och den ekonom som de själva samarbetade med att de
inte såg det relevanta i alternativa perspektiv. Det upplevdes
helt enkelt inte som direkt användbart och de var därmed inte
redo att bredda sin syn eller ta in kompletterande information.

Kursens utfall
Med tanke på kursens turbulenta start blev kursens utfall betydligt bättre än väntat både vad gäller studenternas upplevelser kring kursen och kursens resultat.

Studenternas upplevelser
Trots låga förväntningar tycks de flesta studenterna vara relativt nöjda i slutet. De flesta uttrycker något i stil med:
“Av de relativt låga förväntningarna i början, blev det ett relativt positivt resultat.” (SR25)
När vändningen sker – när det negativa vänds till något positivt
– skiljer sig åt mellan studenterna. Som nämndes tidigare hade
en del studenter redan vid kursstart accepterat kursupplägget
och till och med insett fördelarna med det. Några mjuknade
under kursens gång och några mot slutet. En student skriver i
sin VFU-rapport:
“Min negativa inställning förändrades drastiskt
under kursens gång”. (SR5)
Samma student, som var väldigt kritisk inledningsvis, ger nu
lärarna och kursen beröm:
“Lärarna som har varit med och utformat kursen tycker jag ska
få oerhört mycket beröm för en väl genomtänkt kurs samt en
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god struktur. Lärare1 som har fått mig att ändra min uppfattning om kursen och som har hjälpt mig och min grupp vill jag
tacka oerhört mycket.” (SR5)
Flera studenter visar också i sina reflektioner att de uppskattar
och förstår vikten av de teoretiska och akademiska inslagen.
“Det har nog ändå varit bra att denna VFU haft mer av teoretiskt inslag än rent praktiskt. Vi har kunnat utforska rollen [...]
istället för att arbeta praktiskt med arbetsuppgifter.” (SR26)
“Den här kursen har verkligen lyckats med att hålla studentens
fötter i båda världar. Vi har aldrig lämnat den akademiska men
gjort ett djupdyk i den praktiska världen. Genom att röra sig
mellan dessa två världar så har man upptäckt att den akademiska modellen fungerar och är något som man alltid kan falla
tillbaka till om man tappar fotfästet i den “verkliga världen”.”
(SR8)
En del blev aldrig riktigt nöjda. Även om deras negativa inställning dämpades under kursens gång så fanns kritiken mot kursen till viss del kvar vid kursslutet. Studenternas kritik handlade bland annat om bristfällig information om kursens syfte
och upplägg samt om dålig planering. Och en del saknade trots
allt det praktiska arbetet.
“Det enda jag saknade var att man inte fick prova
på arbetsuppgifterna själv…” (SR9)
Den individuella rapporten visar vidare att de överlag var
nöjda med sin egen insats.
“Jag tycker att jag själv har gjort en god insats i kursen. Detta då
jag hela tiden har försökt göra något bra av allt vi varit med om,
vilket jag är otroligt tacksam för.” (SR30)
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Några tycks till och med mena att det är tack vare deras egen
insats som kursen trots allt blev bra. En student skriver:
“Det enda positiva som jag kan se i kursens upplägg är att vi
allihop har fått ta tag i saker på egen hand med väldigt lite information från lärarna och ändå lyckats fullfölja kursen på ett
bra sätt. Det har varit en rejäl prövning som man kan ha med
sig ut i arbetslivet.” (SR1)

Kunskaper och färdigheter
När det gäller studenternas prestationer på kursens examinationsmoment överträffade de våra förväntningar. Trots att uppgifterna var utmanande och annorlunda jämfört med många
tidigare uppgifter – och dessutom ansågs luddiga – lyckades
studenterna väldigt bra. De flesta blev godkända vid första försöket och 26 % fick kursbetyget Väl Godkänt (VG). Av de 101
studenter som gick kursen har alla fått slutbetyg. 85 % fick
kursbetyg i direkt anslutning till kursens slut.
Studenternas prestationer och deras egna reflektioner visar på
både djup och bredd i deras lärande. De utvecklade sina kunskaper om bland annat ekonomens roll, om arbetsmarknadens
premisser, och om olika typer av verksamheter. Deras individuella rapporter visar att många hade tydliga förväntningar om
hur en ekonom är och vad en ekonom gör; förväntningar som i
många fall inte infriades. En student reflekterar kring detta på
följande vis:
“Ändå fann jag mig lite förvånad över att ekonomens roll skiljde sig från mina undermedvetna förväntningar. Med hjälp av
Jan Lindvalls bok “Controllerns nya roll” (2009), fick jag en ny
infallsvinkel på hur man kan betrakta en ekonoms roll.” (SR31)
Många studenter lyfter fram att ekonomens jobb är mer betydelsefullt, spännande och varierande än de hade föreställt sig. I
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många fall konstaterar de att de nu inser att de har valt en
lämplig utbildning och ser fram emot att jobba som ekonom. I
något fall är det tvärtom. En student – som har varit på en revisionsbyrå – konstaterar att hon inte vill jobba som revisor,
vilket hon tidigare hade tänkt. Hon ska istället välja en annan
av ekonomens möjliga yrkesroller.
Kursen gav också nya insikter om teoriers innebörd och användbarhet, och hur teorier och verklighetens praktik kan befrukta varandra.
“Teori i verklighet kan ibland gå hand i hand. Jag själv anser att
Lindvalls bok har varit ett bra hjälpmedel för att få en förståelig
bild av en ekonoms arbetsroll. Men det krävs även att man har
fått närvara i det verkliga arbetslivet för att få en överskådlig
bild av det hela. Jag hade enbart kunnat läsa boken, men då
hade jag inte fått den klara bilden…” (SR3)
Studenterna upplever också att de har utvecklat sina generella
färdigheter under kursen, bland annat deras skriftliga och
muntliga förmåga. Många menar också att de nu känner sig väl
förberedda inför kandidatuppsatsen.
“...jag har fått lära mig mycket som jag kan ha tillgång till senare
när C-uppsatsen ska skrivas.” (SR3)
En hel del studenter lyfter fram att de har utvecklats personligen under kursen, vilket nedanstående citat illustrerar.
”I och med kontakten med näringslivet har vi även fått ta
mycket eget ansvar och fått representera Högskolan Kristianstad. [...] På så vis känns det som man utvecklats i att uppträda
på ett mer professionellt sätt.” (SR4)
”Under kursen har jag utvecklats en del, från att inte vara så
ambitiös alls till att inte vilja sluta med praktiken.” (SR6)
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Vi lärare upplever också att studenterna utvecklades under
kursen och att de tog ett mer eget ansvar för sitt lärande än vad
de tidigare hade gjort. Vi tycker oss också kunna se att de kunskaper, förmågor och nya insikter som studenterna utvecklade
under VFU-kursen fick långsiktiga effekter. Vi upplever att de
här studenterna presterade bättre under år tre, än vad tidigare
studentgrupper hade gjort, framförallt vad gäller reflektion och
analys.

Diskussion
Efter att ha utformat, genomfört och reflekterat kring den aktuella VFU-kursen vill vi lyfta fram tre insikter:
•
•

•

att det är viktigt hur och när VFU presenteras och introduceras
att utsätta studenter för nya inslag, där föreställningar
ibland inte infrias utan snarare utmanas, kan leda till
viktigt lärande
att VFU är ett lärorikt och genomförbart inslag i ekonomutbildningen.

I det följande diskuteras dessa insikter med utgångspunkt i
både studenternas kommentarer och våra egna erfarenheter
och reflektioner.
En första insikt är att det är viktigt hur VFU presenteras och
när den introduceras. Förvirringen kring VFU och dess sammanblandning med traditionell praktik skapade onödiga konflikter och i viss mån orealistiska förväntningar. Eftersom den
faktiska VFU:n inte stämde överens med studenternas förväntningar blev många studenter osäkra. De upplevde dessutom att
vi inte kunde förklara för dem vad VFU:n innebar på ett konkret plan. Studenternas osäkerhet och frustration fick – åtminstone inledningsvis – stora konsekvenser på genomföran30

det. Mycket tid och energi gick åt till att lösa praktiska problem
och reda ut oklarheter. En förklaring till förvirringen ligger i
begreppet verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som tidigare
nämndes var VFU relativt nytt inom ekonomprogrammet och
begreppet var okänt för både studenter och företag.
Olyckligt var att ordet “praktik” förekom i högskolans informationsmaterial för att förklara begreppet VFU, trots att det tydligt
framkom i andra sammanhang att VFU vid Högskolan Kristianstad inte är detsamma som praktik – utan snarare integrerar
teori och praktik (jmf Nilsson, 2011). Vid tidpunkten för den
aktuella kursens start fanns följande formulering på högskolans hemsida, under rubriken “VFU – en unik form av praktik”
(Högskolan Kristianstad, 2012, vår markering): “Som student
på HKR erbjuds du praktik på en arbetsplats… Minst fem veckor under din utbildning är du på en praktikplats…”. Även begreppet verksamhetsförlagd utbildning – utan förväxling med
praktik – innebar svårigheter för oss då begreppet tydligt antyder att det handlar om utbildning som är förlagd till en (extern)
verksamhet. I vårt fall hade vi många högskoleförlagda moment och den exakta verksamhetsförlagda tiden var inte fastställd i förväg. Dessutom var kursens moment och uppgifter så
integrerade att det var svårt att särskilja högskoleförlagda från
verksamhetsförlagda. Kanske hade ett begrepp som “arbetsintegrerat lärande” (se Dimenäs, 2012) varit lättare att förklara
och motivera inom ramen för vårt ekonomprogram.
En del av de inledande problemen kring begreppet VFU och
dess innebörd har per automatik försvunnit i och med att vi har
kört kursen under flera år. Det har med andra ord utvecklats en
tradition av VFU på vår utbildning; en tradition vars innebörd
sprids till studenterna genom bland annat andra studenters
berättelser. Vi är dessutom noga med att inte nämna ordet
“praktik” då vi förklarar och presenterar vår VFU. Vi har också
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lärt oss att introducera kursen tidigt. Kanske hade fler studenter vid första kursomgången hunnit acceptera – och till och
med gillat upplägget – om vi hade presenterat det tidigare.
En andra viktig insikt är hur en “mismatch” avseende förväntningar kan vara en viktig del i lärandet. Även om de icke infriade förväntningarna inledningsvis skapade bristande engagemang och osäkerhet hos studenterna (jmf Lowe & Cook, 2003)
uppvisade de flesta studenterna en imponerande utveckling
under kursens gång. Det som hände var att studenterna inte
enbart skaffade sig mer insikter om ekonomens roll, utan också
om lärande och om högskolestudier i stort. Samtidigt skaffade
vi lärare oss många nya insikter om förväntningars betydelse
och om VFU:ns möjligheter till många typer av lärande. En förklaring till detta kan ligga i resonemangen från till exempel Biesta (2004) och Borell (2008). Både studenter och lärare tvingades in i ett nytt sätt att arbeta och tänka. Det som under tiden
upplevdes som kaos – och som enligt Biesta (2004) utmanar,
irriterar och stör – uppfattades i efterhand som något som
medfört ett värde. Om livslångt lärande handlar om förmågan
att kunna förändra sitt tankesätt och sina uppfattningar, om att
omsätta och omstrukturera ny och gammal kunskap, har denna
VFU-kurs bidragit till ett sådant lärande.
En viktig fråga för oss har därmed varit huruvida, eller snarare
i vilken utsträckning, vi ska anpassa VFU:n eller utmana studenterna. Vi har hela tiden sett många fördelar med kursens
upplägg och innehåll, men våra erfarenheter har gjort att vi i
viss mån har justerat kursen. Efter den första omgången tog vi
bort en del inslag som till exempel gästföreläsningarna, och de
regelbundna gruppmötena ändrade formen till två seminarier,
ett som fokuserar på forskningsrapporten och ett på projektarbetet. En orsak till den ändringen var att vi lärare upplevde
gruppmötena alltför krävande. Studenterna utsätts dock fortfa32

rande för flera nya och oväntade inslag, samtidigt som vi försöker reducera orimliga förväntningar som ibland fortfarande
finns. Vi är noga med att informera studenterna i ett tidigt
skede, framför allt avseende hur man ordnar VFUsamarbetspartner. Ytterligare en viktig aspekt är att vi lärare
nu är bättre förberedda på studenternas förväntningar, föreställningar och reaktioner. Därför kan vi också ta tillvara de
möjligheter som kursen medför på ett bättre sätt. Intressant är
också att gästföreläsningarna som försvann – delvis som ett
resultat av studenternas reaktioner – till viss del är tillbaka. Nu
när saker och ting är på plats, kan vi återinföra dem.
Vi kan också konstatera att studenterna hanterade ”mismatchen” mellan deras förväntningar och den faktiska VFU:n
på olika sätt. Några anpassade sig väldigt fort och såg möjligheterna med det faktiska upplägget och innehållet. De gav sig in
i arbetat med stort engagemang. Andra accepterade aldrig
VFU:n riktigt, trots att de i slutet lyfte fram viktiga lärdomar
och insikter. Variationen var också stor vad gäller samtalens
karaktär under gruppmötena och hur studenterna upplevde t
ex gästföreläsningarna. I linje med Wilson et al. (2013) kan variationen mellan studenternas agerande och upplevelser förstås utifrån deras föreställningar om högskolestudier i stort;
vad som utmärker dem och vad de syftar till. De föreställningar
de hade om högskolestudier påverkade deras syn på nyttan
med det aktuella kurs- och VFU-upplägget. De studenter som
hade en mer ”realistiskt bild” av högskolestudier (jmf Nicholson et al., 2013), såg med andra ord snabbare nyttan med
VFU:n och med t ex gästföreläsningarna. Det handlar således
inte bara om att introducera VFU:n på ett lämpligt sätt, utan
också om att skapa realistiska förväntningar på högskolestudier generellt.
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Vår tredje insikt är att VFU är ett viktigt och genomförbart inslag i ekonomutbildningen, trots turbulens i första kursomgången. VFU-kursen har utvecklats till en central kurs på ekonomprogrammen och är numera ett förkunskapskrav för kandidatuppsatsen. Även om intentionen bakom VFU i de flesta fall
är att skapa en integrering mellan teori och praktik samt en
växelverkan mellan högskole- och verksamhetsförlagda moment, är det svårt att åstadkomma (jmf t ex Hegender, 2007).
Tidigare studier visar att studenter upplever det svårt att tilllämpa teoretiska resonemang på en upplevd verklighet (t ex
Holmberg & Frick, 2007). Studenternas resultat och deras egna
resonemang från den aktuella kursomgången visar att vi har
lyckats med en sådan integrering. Utsagor som “Teori och verklighet kan ibland gå hand i hand.” (SR3) pekar i den riktningen.
Och studenternas forskningsrapporter, där de använder en
tydlig analysmodell för att analysera sina iakttagelser av praktiserande ekonomer, pekar också i den riktningen. Studenternas resultat och resonemang visar att vi lyckats skapa en kurs
som leder till omfattande och varierat lärande, allt från ekonomens roll i samhället till ett eget behov av ytterligare kunskap.
VFU-kursen och dess lärandemål ligger därmed helt i linje med
högskoleförordningens examensmål (SFS, 1993:100), Högskolan Kristianstads mål samt kursutvecklarnas och lärarnas mål.
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Bilaga 1, till artikeln ”Ekonomstudenters förväntningar på VFU – om förväntningars konsekvenser för genomförande och utfall” – Lindvalls
modell
För att närmare förstå och kunna reflektera kring yrkesrollen
används en modell (förenklad analytisk föreställning) där rollen handlar om:
- Rutiner: arbetssätt, vilka viktiga arbetsuppgifter utförs inom
rollen? Hur utförs de?
- Regler: vilka regler är vägledande för arbetets utförande? Särskilt viktigt är här vilka regler det finns kring den gemensamma
styrningen och ledningen av rollen. Vad förväntas uppmärksammas? Vilket ansvar har rollinnehavaren för att nödvändiga
åtgärder genomförs?
- Resurser: för att kunna utföra sitt arbete, vilka resurser i form
av kunskap, färdigheter, personliga egenskaper och verktyg
finns tillgängliga?
- Relationer: inget arbete utförs i ett vacuum; alla yrkesroller är
relaterade till andra roller. De flesta prestationer i företaget är
resultatet av många medarbetares samarbete. Med vem arbetar
man?
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Figur 1. En ny controllerroll (Lindvall, 2009:21)

Rollen
Genom en formulerad yrkesroll knyts företagets eller organisationens förväntningar samman med individens ansvar. För
den enskilde betyder därför den definierade rollen främst att
företaget har formulerat de förväntningar och det ansvar som
yrkesmässigt ställs på individen. Över tiden har det blivit allt
viktigare att även kunna formalisera många roller; om det förr
ofta var mer oklart, diffust, vad som förväntades av den enskilda individen, blir det nu allt tydligare formulerat. Exempelvis, om prestationer tidigare mättes på en högre organisatorisk
nivå har det blivit allt vanligare att mäta enskilda individers
prestationer i verksamheten. Det blir då nödvändigt att vara
medveten om vilka dimensioner, det vill säga, kring vad finns
det förväntningar och på vilka nivåer ställs förväntningarna? I
många verksamheter har utvecklingen under senare år här inneburit en vidgning och förstärkning i form av ökade krav på
ansvarstagande. För företagets ekonomichef har det under senare år exempelvis inneburit ett ökat ansvarstagande att bidra
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till företagets strategiska arbete och nu allra senast att ta ansvar för företagets riskhantering. Samtidigt har det inneburit
att det traditionella ekonomiarbetet ska genomföras snabbare
och med samma eller mindre resurser än förr.
Om rollen definieras och fördelas utifrån organisationen kommer yrkesidentiteten (och annan identitet) att definieras inifrån, från den enskilde individens historia, utbildning och erfarenheter. I många praktiska situationer i verksamheten ställs
den enskilda individen inför frågor som: Vad är det för problem
jag möter? Vem är jag och vilken roll har jag? Vad gör en person
som jag i en sådan här situation? Ett exempel är om företaget
har ett visst styrproblem och bristande motivation i verksamheten. Frågan är då, vad förväntas en ”bra ekonom” göra i en
sådan situation för att lösa problemet? Vad kan ekonomen göra
i en sådan situation?
Identitetsfrågor är också ett av de stora samhällsvetenskapliga
områdena idag. Insikten om att historien och den sociala situationen kan vara av stor betydelse för att påverka individens
värderingar och agerande blir allt mer omfattande. Yrkesidentitet och yrkesroll lever ofta i harmoni som en följd av en historisk utveckling. Det kan dock uppstå problem när en organisatorisk förändring även kräver rollutveckling. I sådana situationer är det inte ovanligt att ett spänningsförhållande uppkommer. Ett exempel på det är att när det började förväntas att
ekonomienheten vid genomförande av företagets styrning inte
endast skulle ta hänsyn till ekonomiska mätetal utan även
andra verksamhetstal. Då var det inte ovanligt att ett motstånd
mot förändringen uppkom eftersom vissa rollinnehavare uppfattade att deras yrkesidentitet var starkt relaterad till ekonomisk redovisning. Annan informationshantering uppfattade
man sig inte ha någon kompetens inom eller intresse av. Idag är
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en sådan snävt definierad yrkesidentitet för företagets ekonomer sällan praktiskt möjlig.
Rutiner
Till varje yrkesroll kan det knytas en uppsättning arbetsrutiner. Som anställd är det ett antal arbetsuppgifter som utförs
dagligen, veckovis eller med annan periodicitet. Dessa aktiviteter kan inordnas under större helheter som då benämns Processer. Inom ramen för en arbetsrutin fastställs hur viktiga arbetsuppgifter inom organisationen ska utföras. Det viktiga är
att inse att det mesta av det arbete som utförs i företaget
hänger samman i en kedja av aktiviteter inom och utanför företaget. Det råder därför starka organisatoriska beroenden i
verksamheten. Mycket av utvecklingen riktas idag övergripande mot att fokusera (begränsa) och stärka beroenden i
verksamheten. Fokuseringen utgår ifrån en insikt att man inte
behöver göra allting själv. Det stärkta beroendet uppfattar att
det som görs inom en verksamhet ska hänga samman, vara tydligare integrerat jämfört med förr.
Under senare år har intresset därför tilltagit för att formalisera
och standardisera arbetet i organisationen. Ett tydligt uttryck
för det är exempelvis utvecklingen inom Lean Management. Ett
annat uttryck för det är att många av dagens integrerade ITlösningar (exempelvis affärssystem, ERP-system) både kräver
en standardisering av arbetsprocesserna för att bli verkningsfulla, samtidigt som dagens teknik genom förbättrat informationsstöd kan förbättra arbetsprocesserna (billigare, bättre,
snabbare, flexiblare).
Eftersom mycket av dagens arbete är tjänstebaserat kan det
även sägas vara osynligt. Det är inte helt tydligt/synligt hur
arbetet genomförs. Med ökade allmänna krav på organisatorisk
genomlysbarhet (transparens) har det blivit viktigare att kunna
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visualisera arbetets utförande. Utifrån sådana visualiseringar
är det även möjligt att initiera förändringar. Utifrån en ärprocess går det att formulera en bättre bör-process. Ofta är
denna nya rutin/process mer informatiserad, det vill säga mer
beroende av ny teknik än den etablerade.
Regler
Regler är viktiga för en fungerande verksamhet. För många
regler riskerar att kväva det organisatoriska livet, medan få,
viktiga regler som verkligen efterlevs kan underlätta mycket av
det dagliga arbetet. Särskilt viktiga är de regler som utformas
för att skapa och upprätthålla individuell och organisatorisk
uppmärksamhet. Uppmärksamhet, det vill säga att rätt frågor
beaktas och åtgärdas, är en viktig men svår fråga. Det är många
frågor som samtidigt kräver uppmärksamhet och därmed även
resurser i form av tid och pengar. Felaktig uppmärksamhet innebär därför försämrat utfall. Ofta sammanfattas dessa regler
till att gälla frågor som: vad ska uppmärksammas? Vem är ansvarig för utfallet i den uppmärksammade dimensionen? När
ska utfallet mätas? Hur ska avvikelser i utfall (positiva/negativa) hanteras? Kring dessa frågor som främst syftar
till att skapa uppmärksamhet finns även ambitionen att stärka
motivationen. Ofta sammanfattas detta intresse under begrepp
som Performance management (prestationsmätningar) eller
Goal theory (målteori). Just föreställningen om det centrala i
styrning är att formulera och följa upp mål har under senare tid
ifrågasatts. Fungerar det i alla sammanhang att styra mot mål?
Många av dessa frågor hanteras i hög grad med stöd av rollen
(till varje roll finns det regler för vad som ska uppmärksammas
och åtgärdas), rutinen (dessa regler är relaterade till vissa arbetsuppgifters/processer/rutiners utförande), och kan idag
bättre än förr (snabbare/i realtid, bredare/fler dimensioner av
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verksamheten och djupare, närmare den enskilda produkten
och medarbetaren) hanteras med stöd av förbättrad informationsteknik. Vad gäller regler för uppmärksamhet så vidgas dimensionerna och det är allt fler aspekter av en verksamhet som
behöver uppmärksammas. Nyligen har intresset till exempel
ökat för att uppmärksamma socialt ansvarstagande (CSR) och
riskfrågor.
Resurser
Det blir allt vanligare att arbetsrutiner och arbetsprocesser är
starkt beroende av individens kompetens och färdigheter (Human Capital) och kopplingen till understödjande verktyg. Människan sägs vara en användare av verktyg. Idag är många av en
yrkesrolls viktiga arbete stark relaterat till användningen av
något IT-verktyg. För en ekonom handlar det i mycket om ett
ökat användande av integrerade affärssystem (ERP-system).
Genom användning av dessa transaktionsorienterade system
kan mycket av ekonomiarbetet effektiviseras. Tidigare ostrukturerade och varierade lösningar kan nu genom standardisering, rationalisering och optimering utföras effektivare, snabbbare och billigare. Många företag och organisationer har tidigare haft ett stort antal fristående informationssystem som ofta
har haft svårt för kommunikationen mellan systemen. Följden
för ekonomen har blivit en omfattande förekomst av manuellt
arbete. Med automatiseringen skapas möjligheter till effektivisering av många viktiga processer och rutiner.
Om affärssystemen ger möjlighet till integration och effektivisering av de stora mängder av transaktionsdata som skapas i
en verksamhet, är beslutsstöd (BI-lösning) ett verktyg som ger
möjligheter till bättre analys och därmed förbättrad kunskapsutveckling. Med ett BI-verktyg skapas exempelvis möjligheter
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att snabbt borra sig ned (Drill down), och variera eller simulera
stora datamängder.
För att utnyttja den nya teknikens många möjligheter är det
ofta viktigt att utveckla nya färdigheter hos enskilda rollinnehavare, men också i organisationen i stort. En av de viktigaste
färdigheterna är behovet av att utveckla ett förhållningssätt till
den nya tekniken. Tekniken ska vara ett stödjande verktyg,
men blir i allt fler fall en tvingande faktor i många medarbetares liv. Tekniken skapar en ökad tillgänglighet för chefer och
andra medarbetare, något som både innebär en ökad flexibilitet och en ökad hets. För att kunna hantera den ”tvåsidiga tekniken” – samma IT verktyget kan både innebära fördelar och
nackdelar – behöver individuella och gemensamma förhållningssätt till den kommunicerande tekniken utvecklas.
En annan färdighet som kan behöva utvecklas är en förbättrad
statistisk kompetens. Detta är viktigt för att stärka den analytiska förmågan att kunna utvinna kunskap ur de stora datamängder som de flesta företag nu lever i.
Relationer
Även om individers enskilda kompetens blir allt viktigare för
verksamhetens framgång är det ändå tydligt att de flesta arbetsuppgifter idag genomförs tillsammans med andra medarbetare. Det ökade inslaget av teamorienterat, ofta tvärfunktionellt, arbete och projekt är två uttryck för det. Ett annat är att
det ökade behovet av att arbeta tillsammans med andra leder
fram till att många yrkesroller idag utvecklas i riktning mot
stärkta mellanmänskliga relationer. I många fall handlar det
om en ambition att bli partner med andra medarbetare i verksamheten. För ett företags ekonomiavdelning, exempelvis, innebär det en strävan efter att arbeta närmare den övriga verksamheten.
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Med hjälp av ny IT (främst internet och sociala medier) har
möjligheterna att vidga omfattningen på sina relationer ökat
betydligt. Genom tekniken kan kontaktytornas räckvidd på ett
enkelt sätt öka.
När relationer är i fokus blir det snart tydligt att relationens
emotionella inslag är viktigt. Trivs man bra i arbetsrelationen
blir prestationerna ofta goda, medan krånglande relationer kan
försvåra genomförandet av många arbetsuppgifter.

Källa: Lindvall, J. (2009). Controllerns nya roll: om verksamhetsstyrning i informationsrik miljö. (1. uppl.) Stockholm: Norstedts
akademiska förlag.
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Bilaga 2, till artikeln ”Ekonomstudenters förväntningar på VFU – om förväntningars konsekvenser för genomförande och utfall” – kursplan

Ekonomens roll och arbetsuppgifter - praktiska erfarenheter
7,5 högskolepoäng, Grundnivå (VF6025)

Dnr: U2012-242-342

Kursplan
Nivå:
Grundnivå
Ämnesgrupp:
Företagsekonomi (FE1)
Ämne/områdeskod: Företagsekonomi (FÖA)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Huvudområde:
Företagsekonomi
VFU-andel:
7,5 hp
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Engelsk
titel:

Roles and tasks of professions within business management – practical experiences

Allmänna uppgifter
Kursen ingår på samtliga inriktningar inom Ekonomprogrammet.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i kursen med 7,5 hp.

Fördjupningsnivå
G1F Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Förkunskaps- och behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Redovisning och ekonomistyrning
15 hp eller motsvarande.

Syfte
Kursen syftar till att studenterna i samverkan med organisationer
och yrkesarbetande ekonomer ska skaffa sig en mångsidig bild av
ekonomens roll och arbetsuppgifter. Kursen syftar också till att
studenterna ska träna sig i att tillämpa företagsekonomiska kunskaper i en praktisk verksamhet.

Innehåll
Inom ramen för kursen behandlas följande:
•
•
•
•
•
•

Ekonomens arbetsmarknad; nutid, dåtid och framtid
Yrkesroller och identitet
Ekonomens roll i samhället samt i organisationer och företag
Arbetsorganisationen och dess styrning
Ekonomens möjliga arbetsuppgifter och arbetsverktyg
Företagsekonomiska modeller och perspektiv som arbetsverktyg
48

•

Datainsamlingsmetoder och analysmetoder

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten
•

•

•

kunna redogöra för och diskutera ekonomens arbetsmarknad, roller och arbetsuppgifter, även utifrån ett historiskt
perspektiv (1)
kunna redogöra för och reflektera kring ekonomens möjliga
arbetsuppgifter och arbetsverktyg i olika typer av organisationer och branscher (2)
kunna beskriva och diskutera yrkesgruppen ”ekonomer”
med hjälp av teorier och forskning kring yrkesroller och yrkesidentitet (3)

Färdigheter och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten
•
•
•

kunna studera och analysera en verksamhet utifrån några
företagsekonomiska perspektiv (4)
kunna genomföra företagsekonomiska analyser på en praktisk verksamhet (5)
kunna presentera sina analyser och resultat muntligen och
skriftligen, både för lärare och näringslivsrepresentanter (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten
•
•
•

kritiskt kunna analysera och värdera ekonomens roll i samhället och i olika typer av organisationer (7)
kunna argumentera för resultat och slutsatser på ett underbyggt och övertygande sätt (8)
kunna reflektera kring sitt eget lärande och sitt behov att ytterligare kunskap (9)
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Genomförande
Kursen är en s k VFU-utbildning (verksamhetsförlagd utbildning)
och sker i samverkan med näringslivet. Studenterna knyts i grupper
om två studenter till en organisation och/eller yrkesarbetande ekonom, inom offentlig eller privat verksamhet. De verksamhetsförlagda momenten handlar dels om att analysera den aktuella organisationen med hjälp av företagsekonomiska verktyg och dels om att
undersöka yrkesrollen och arbetssituationen för ekonomer. Arbetet
kräver regelbundna vistelser av studenterna på företaget eller organisationen. Parallellt med VFU-arbetet anordnas en rad föreläsningar, som hålls både av lärare och näringslivsrepresentanter. Studenterna organiseras vidare i reflektionsgrupper, som träffas regelbundet och diskuterar sina arbeten och resultat; ibland även tillsammans med en lärare.

Examination – prov och former
Kursen examineras genom obligatorisk närvaro vid gruppseminarier och muntliga redovisningar samt genom tre skriftliga
delprov.
Delprov 1 (1 hp): Gruppseminarium och muntliga redovisningar
omfattar framförallt de förväntade läranderesultaten 6 och 8, som
anknyter till muntlig presentation och argumentation. Betygsgraderna U och G tillämpas.
Delprov 2 (2,5 hp) Skriftlig arbetsrapport omfattar de förväntade
läranderesultaten 4-6 och 8 som anknyter till studenternas förmåga
att tillämpa företagsekonomiska arbetsverktyg och perspektiv på en
praktisk verksamhet, samt att på ett övertygande sätt presentera
analyser och resultat. Rapporten skrivs i grupp. Betygsgraderna U,
G och VG tillämpas.
Delprov 3 (2,5 hp) Skriftlig forskningsrapport omfattar de förväntade läranderesultaten 1-4, 6 och 8 som anknyter till studenternas
insikter vad gäller ekonomens möjliga roller och arbetsuppgifter,
samt förmågan att studera, analysera och presentera detta. Rappor50

ten skrivs i grupp. Betygsgraderna U, G och VG tillämpas.
Delprov 4 (1,5 hp) Individuell VFU-rapport omfattar de förväntade
läranderesultaten 7-9, som anknyter till studenternas förmåga till
att reflektera, dels kring sitt eget lärande och behov att ytterligare
kunskaper och dels kring ekonomens roll i samhället och olika typer av organisationer. Betygsgraderna U, G och VG tillämpas.
På kursen som helhet tillämpas betygen U, G samt VG. För betyget
G på kursen krävs betyget G på samtliga delprov. För betyget VG
på kursen krävs därutöver att betyget VG erhållits på två av de
skriftliga delproven, varav en måste vara delprov 4.

Kursutvärdering
Kursutvärdering sker i enlighet med av Högskolan utfärdade riktlinjer.

Beslut
Fastställd av Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle 2012-0223. Giltig från och med 2012-04-02.

Övergångsbestämmelser
Student antagen enligt denna kursplan äger rätt att examineras enligt densamma ett (1) år efter att kursplanen upphört att gälla, dvs.
ersatts av en ny eller blivit nedlagd. Därefter examineras studenten
i enlighet med vid examinationstillfället gällande kursplan. För
student som inte har fullföljt kurs med godkänt resultat ett år efter
att dess kursplan upphört att gälla kan inom ytterligare två år, efter
prövning av examinator, ges möjlighet till förnyade examinationstillfällen i enlighet med sagda kursplan.
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Litteratur
Litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före
kursstart.
•

•

Denscombe, Martyn (2009), Forskningshandboken: För
småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
2 uppl. Lund: Studentlitteratur. (445 s).
Lindvall, Jan. (2009), Controllerns nya roll. Stockholm:
Nordstedts Akademiska Förlag. (362 s).

Vetenskapliga artiklar
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Fuska på verksamhetsförlagd utbildning. Det går väl inte?
Lars-Erik Nilsson

Introduktion
Det är en dag i maj och jag befinner mig som jag brukar på tåget
till Kristianstad. Strax före Hässleholm fångas jag av ett samtal
mellan sex studenter som sitter placerade på varsin sida av
gången. De diskuterar seminarier de skall ha med en examination av verksamhetsförlagd utbildning. Jag antecknar eftersom
samtalet ger en typ av empiri jag samlar på sedan några år tillbaka om hur studenter resonerar kring akademisk integritet
och vilseledande.
Studenterna diskuterar engagerat hur de förberett sig för seminariet. Det handlar om olika uppgifter de genomfört och
skall redovisa. Inget tyder på annat än att de tar seminarieuppgifterna på allvar. De ifrågasätter om de har förstått instruktioner rätt och diskuterar vilka krav som ställs på deras seminarieredovisning. Vad jag kan förstå av samtalet så är de lärarstudenter. En av studenterna säger att hen fått problem. De har
bland annat haft till uppgift att genomföra en observation som
de skall reflektera över utifrån några frågor, men på arbetsplatsen där hen har varit placerad gick det inte att genomföra den
observationen.
Studenten befinner sig i en svår situation eftersom en av seminarieuppgifterna bygger på en reflektion över ett observerat
skeende. Utan observationen kan studenten inte redovisa, med
allt vad det innebär i form av uteblivna poäng, problem med
studiebidrag och förnyad verksamhetsförlagd utbildning. En
medstudent erbjuder sig då att låna ut sin observation så att
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reflektionen kan göras utifrån den. Förslaget ges och tas emot
utan särskilda etiska överväganden av konsekvenserna av ett
sådant lån. Ett lån av observationer som ligger till grund för
bedömning av en studieprestation skulle kunna betraktas som
fabrikation och missrepresentation. Med stöd i högskoleförordningens (SFS 1993:100, kap 10) bestämmelser om vilseledande vid examination eller annat tillfälle när studieprestation
bedöms skulle såväl den som lånar ut som den som lånar observationen kunna bli varnad eller avstängd från studier. Detta
förutsatt att det sker med uppsåt att vilseleda. Ingen av studenterna verkar tycka att ett lån är problematiskt. Istället fortlöper
samtalet och studentgruppen fördjupar sig i tolkningar av instruktioner för olika seminarieuppgifter, de särskilda frågorna,
vad man kan få ut av sina observationer och vad man uppfattar
att just den här läraren kan tänkas tycka är viktigt.
Rättssäkerhet vid bedömning är ett centralt problem i högre
utbildning (HSV, 2008). Detta gäller inte minst bedömning som
leder till rättigheter att arbeta i ett särskilt yrke. Brister i bedömningsförfarandet skulle kunna leda till att studenter utexamineras utan kunskaper om regler och förordningar, till exempel om säkerhet vid laborationer, eller skyldigheter att anmäla till socialtjänsten. De skulle kunna sakna ämneskunskaper
som ligger till grund för den kommande yrkespraktiken, till
exempel kunskaper om läkemedelsräkning och andra nödvändiga färdigheter.
Högskolan Kristianstad (HKR) antog 2006 visionen att det skall
utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Ett av de medel som anvisas för att nå målet är arbetsplatsförlagd utbildning i alla program (HKR strategi, 2006, 2009). I strategin från
2009 går satsningen under namnet Kristianstadsmodellen. I
denna modell ska verksamhetsförlagd utbildning vara forskningsanknuten och beforskad, inte enbart praktik. Om utbild54

ningsformen skall bidra till utbildning av Sveriges mest anställningsbara studenter är det också nödvändigt att bedömningsformerna är rättssäkra. Det inledande fallet illustrerar hur
studenter hanterar ett dilemma inför bedömning av ett moment i verksamhetsförlagd utbildning.

Syfte
Syftet med denna vetenskapliga essä är att belysa, problematisera och diskutera föreställningar om rättssäker bedömning
inom verksamhetsförlagd utbildning. Det speciella fokus för
texten är vilseledande när studieprestation bedöms. Syftet behandlas utifrån följande frågor:
•
•

•

Vilka aktiviteter framträder som vilseledande i relation
till verksamhetsförlagd utbildning?
Hur aktualiseras pedagogiska relationer vid misstanke
om vilseledande vid examination av verksamhetsförlagd
utbildning?
Vilka implikationer kan bedömning och vilseledande få
för relationer vid examination av verksamhetsförlagd
utbildning?

Material och etiska överväganden
Exemplen i denna vetenskapliga essä är tagna ur fältanteckningar från 2009 till 2015. De är nedskrivna under resor, vandringar i korridorer, restaurangbesök, biblioteksbesök, seminarier, disciplinnämndsmöten och andra sammanhang. De är
också tagna från disciplinnämndsprotokoll och tillhörande utredningsmaterial från svenska lärosäten mellan 2001och 2015.
Materialet har analyserats för att identifiera episoder som har
beröring med verksamhetsförlagd utbildning.

55

I samband med att jag skrev min avhandling kontaktade jag
etikprövningsnämnden. De menade att eftersom materialet är
från offentliga, i vissa fall redan offentligt publicerade handlingar behövde jag inte etikpröva, så länge jag inte skapade register med persondata. Etiska överväganden behöver dock göras på andra sätt, menar jag. När det gäller senare disciplinnämndsfall ser jag risken att inblandade kan identifieras med
negativa konsekvenser som följd. För att minska den risken har
jag valt att försöka anonymisera genom att göra berättelserna
mer allmänna och för sentida fall att inte ta med diarienummer.
Att lyssna på andras samtal i offentliga rum är ofta oundvikligt
om man vill studera olika former av interaktion. Dock får man
överväga det etiska i att använda sådana avlyssnade samtal
som forskningsmaterial, bland annat eftersom det bryter mot
idén om informerat samtycke. Ikonomedis Swedmark (2011)
diskuterar frågan utifrån perspektivet att bloggar kan betraktas som samtal som dessutom skulle spåras med hjälp av dagens sökverktyg på grund indexeringen av internet. Detta leder
Swedmark till att dra slutsatsen att informerat samtycke behövs. Samtycke får emellertid konsekvenser som kan vara
svåra att kontrollera, genom att forskaren kliver in i bloggarens
värld och påverkar den. Vid min insamling har jag valt att inte
begära samtycke. Däremot har det hänt att jag ingripit när studenter uppenbart kommit till slutsatser kring hur man får använda andras text eller samarbeta som skulle kunna leda till att
de blir anmälda. På så sätt har det undantagsvis hänt att jag
ingripit i studenters och lärares liv. En betydligt svårare problematik, att jag är skyldig att anmäla försök till vilseledande
har jag besparats. Hittills har jag bara råkat höra ett samtal som
handlat om att studenten försökt vilseleda. Det var på en resa
när jag inte hade en möjlighet att identifiera studenten. I övrigt
har jag försökt respektera att det handlar om gruppsamtal och i
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linje med Kozinets (2010) rekommendation, maskera dem genom att omvandla dem till generella icke sökbara samtal som
har med bedömning att göra.

Teoretiska utgångspunkter
Teoretiskt tar essän sin utgångspunkt i ett intresse för pedagogiska relationer. Relationer mellan lärare och elever är centrala
för förståelsen av elevers lärande enligt Aspelin (2015) som
drastiskt formulerar titeln ”Inga prestationer utan relationer”.
Min utgångspunkt, som delvis avviker från Aspelins definition
av genuina relationer, är att prestationer blir prestationer först
när de bedöms. En sådan tolkning stämmer väl med ordets ursprung. Vi skulle kunna formulera det som ”inga prestationer
utan bedömningsrelationer”. En sådan tolkning kan emellertid
leda till att begreppet sammanknippas med det enkelt observerbara och mätbara. Här skall det istället förstås som att aktiviteter och handlingar förvandlas till prestationer vid bedömning. Här skall bedömningsrelationer förstås som grundläggande i all mänsklig verksamhet, sålunda också pedagogisk
verksamhet. Denna tolkning ger bedömning en central plats i
utbildning. Då blir det avgörande vad vi menar med bedömningsrelationer. Jackson (1968) gör observationen i en klassrumsstudie att bedömning är en allestädes närvarande pedagogisk relation. I utbildning innefattar dessa, men kan knappast
reduceras till, en relation mellan lärare och elev. De innefattar
också organisatoriska, ekonomiska och juridiska relationer där
granskning, utvärdering, kvalitetskontroll och bedömning har
en inverkan. Sådana relationer blir tydliga i högre utbildning
genom tilldelning av examensrätter, fastställande av lärarexcellens och löner, intagning till utbildningar, utbetalning av studiebidrag, fördelning av resurser och särskilda insatser för elever samt personligt välbefinnande. De innefattar, men kan heller inte reduceras till försök att sätta siffror på, eller kategori57

sera människors handlingar. Snarare handlar det om bedömning som en grundläggande socialitet som kan förstås med begrepp som social responsivitet (Asplund, 1992; Aspelin, 2015),
redovisningsskyldighet (Romm, 2001), eller responsibilitet
(Biesta, 2004) som täcker in olika aspekter.
Bedömningsrelationen kan beskrivas som en relation mellan
individen och det omgivande samhället, där moraliska överväganden bygger en länk mellan struktur och etisk praktik. Tanken om moral som en länk mellan struktur och etisk praktik
hämtas från Harré (1987). Med stöd av denna kan en teori om
bedömning som en etisk praktik formuleras. Denna bygger på
föreställningen att det finns kluster av rättigheter, skyldigheter
och åtaganden som aktörer hämtar från olika moraliska ordningar som är avgörande för vilka positioner vi kan ta upp och
vilka bedömningar vi kan göra, till exempel om någon är ärlig
eller fuskare. Bedömningsrelationer kan därför studeras genom de svårigheter involverade möter när de skall resonera
om fördelningen av rättigheter, skyldigheter och åtaganden.
Sett med Jacksons (1968) ögon är det inte bara läraren som
bedömer, utan alla bedömer och alla blir bedömda. Bedömningsrelationen är emellertid asymmetrisk (Nilsson, Eklöf &
Ottosson, 2009). Den ger lärare en lagreglerad makt över den
slutliga bedömningen av studenter, den bedömning som fastställer deras kurspoäng, betyg och examina. Den ger disciplinnämnden en lagreglerad makt att varna eller avstänga studenter för vilseledande. Bedömning framstår därmed som en av
utbildningens mest ingripande relationer med mycket stor betydelse för studenters framtid, och regleras också som en form
av myndighetsutövning. Det är allmänt vedertaget att bedömningsarbetet medför en betydande styrning av utbildningsverksamhet, och eftersom den är asymmetrisk privilegierar
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den kurskonstruktörers och examinatorers uppfattning om
nödvändiga kunskaper, kompetenser och färdigheter över studenters. Därmed finns enligt Suen och Yu (2006) en konsekventiell bas som påverkar all bedömningsvaliditet och som
kan betraktas genom olika former av bias. Till dessa bias hör
olika strategier för att vilseleda vid bedömning.
Studenter styrs men de är inte maktlösa. Ett centralt antagande
är att de är medkonstruktörer av rättigheter och skyldigheter,
något som blir synligt i olika strategier de använder (se bl.a.
Becker, Hughes & Geer, 1968/1995; Miller & Parlett, 1974). Ett
centralt antagande är också att denna medkonstruktion innebär risker när det gäller betyg, och i värsta fall, i form av förlorade studieplatser, avstängningar och förlorade inkomstmöjligheter. Vilseledande, som är det tredje föremålet för artikeln,
kommer därför förstås som en form av bias i bedömning där
studenter försöker lura sig till fördelar. Begreppet skall emellertid uppfattas som situerat. Vad som räknas som vilseledande
är beroende av rättigheter och skyldigheter i olika moraliska
ordningar. Olika ordningar kan åberopas av skilda aktörer. En
student som anklagas för att ha använt en lagbok under en tentamen kan hänvisa till professionell juridisk verksamhet och
invända att ingen skulle förbjuda en jurist att använda en lagbok. En jurist som är lärare skulle kunna invända att bedömning är en särskilt reglerad relation där det är avgörande för
rättssäkerheten att studenter följer de regler som finns.
Ett sätt att förstå vilseledande vid bedömning är därför att betrakta det som en särskild pedagogisk relation som i sin tur är
beroende av ekonomiska, juridiska, administrativa, professionsbaserade, vetenskapliga och ämnesbaserade ordningar.
Dessa kallar Harré och van Langenhove (1999) för moraliska
ordningar. De ger plats för subjektspositioner som kan förstås
som kluster av rättigheter skyldigheter och åtaganden. När nå59

gon positionerar sig eller positioneras som ärlig, fuskare, samvetsgrann eller omdömeslös uttrycker det förväntningar på att
personen skall handla på ett visst sätt. Studier av vilseledande i
form självdeklarationer visar, liksom studier av andra normbrytande aktiviteter, att det finns en betydande samsyn kring
att rådande regler bör följas. En ärlig student gör sig tillgänglig
för bedömning. Sykes och Mazda (1957) antog därför att människor använder särskilda tekniker för att neutralisera normbrytande handlingar. De kan till exempel framställa regelbrottet som motiverat av andra viktigare hänsyn, eller framställa
sig själv som offer för omständigheter som gör regelbrottet
acceptabelt. En orientering mot rättigheter och skyldigheter får
under sådana omständigheter anses kännetecknande för bedömningsrelationer.
Rättfärdiganden och ursäkter har stor betydelse för konstruktionen av rättigheter, skyldigheter och åtaganden (Scot & Lyman, 1968). Ursäktande av en handling kan enligt författarna
endast användas när någon saknar rätt att upprepa handlingen.
Vi kan ”ursäkta” studenten som inte genomfört en uppgift korrekt under verksamhetsförlagd utbildning för att den slarvat
med att läsa instruktionen men knappast acceptera handlingen.
Vi tvingas däremot acceptera att studenten genomfört uppgiften på fel sätt om vår instruktion är felaktig. Studenten kan under sådana omständigheter rättfärdiga sin handling. I den argumentativa kontexten kring vilseledande framstår begrepp
som rättfärdiganden och ursäkter som centrala för den retoriska framställningen av handlingar. Rättfärdiganden och ursäkter används för att åberopa rättigheter och skyldigheter
från olika moraliska ordningar och bidrar därmed till en partikularisering av handlingar genom skapa särskilda instanser av
dem (Nilsson, 2008). På så sätt skapas mening i enskilda bedömningsrelationer. Sykes och Mazda (1957) gör oss emeller60

tid uppmärksamma på att det som kan uppfattas som ett rättfärdigande som neutraliserar ett regelbrott av en part mycket
väl kan uppfattas som en ursäkt eller till och med en lögn av en
annan part.
När det gäller vilseledande, som är föremålet för den här texten, kan konstateras att den pedagogiska relationen sträcker
sig in på lagstiftningens område, där såväl hanteringen av disciplinärenden som examinationsformer och betygssättning
regleras, och andra professioner är verksamma. Läraren bestämmer i första rummet vad som kan betraktas som vilseledande, och därmed vad som kan anmälas. Regler för vem som
kan anmäla en student, vem som kan avgöra om det skall betraktas som vilseledande, och vem som kan fatta beslut om avstängning finns i högskoleförordningen (SFS 1993:100). Denna
relation är inte primärt en lärar-elev-relation och relationen
vid vilseledande har i formell utbildning en betydande utsträckthet. Den inkluderar andra moraliska ordningar än pedagogiska. I verksamhetsförlagd utbildning som är det andra föremålet för denna text, existerar relationer till många andra
grupper än lärare. Studenters socialisering till ett yrke sker till
exempel under inflytande av personer som har en pedagogisk
relation, utan att för den skull vara lärare, och under inflytande
av objekt som i Vygotskijs mening fungerar som ett andra stimuli för deras lärande (Engeström, 2006). Det kan till exempel
finnas betydande skillnader mellan de pedagogiska relationer
som blir möjliga i kurser som har akademisk karaktär och kurser som ordnas som verksamhetsförlagd utbildning, och därmed också för bedömningsrelationer i dessa.

Vilseledande som problem
Studenter ”fuskar” i samband med att deras studieprestationer
skall bedömas. I högskoleförordningen kallas detta för att vilse61

leda (SFS 1993:100, 10 kap. 1§). Fusk vid examinationer är ett
välkänt faktum som uppmärksammats genom århundraden
(Elman, 2000; Nilsson, 2008, Suen & Yu, 2006), i många olika
länder (McCabe, Butterfield & Trevino, 2012; Suen & Yu, 2006,
Sutherland-Smith, 2013), även i Sverige (Nilsson, 2008; Trost,
2009). Omfattningen är relativt väl kartlagd med stora studier
genomförda sedan nästan ett sekel (se Bowers, 1964; Davis,
Grover, Becker & McGregor, 1992; Haines, Diekhoff, LaBeff &
Clark, 1986; McCabe, et. al, 2012). Sådan kartläggning har
främst genomförts i USA, men sedan 1990-talet också i många
andra länder (Björklund & Wenestam, 1999; Franklyn-Stokes &
Newstead, 1995; Trost, 2009). Mediaintresset kring examinationsfusk har ökat i Sverige trots relativt få studier av fenomenet. Universitetskanslersämbetet bidrar genom årligen publicerade översikter. Den 23 april 2015 publicerades den senaste
årliga rapporten om antalet disciplinärenden vid svenska lärosäten (UKÄ, 2015). Det är ett vanligt missförstånd, åtminstone i
media, att dessa studier som genomförts sedan 2001 visar att
fler studenter fuskar. Vad rapporterna visar är att det finns en
relativt obruten trend av ökande anmälningar och antal fällda
studenter, vilket inte nödvändigtvis är det samma som en faktisk ökning. Rapporterna ger också en god inblick i vad studenter anmäls och fälls för. Med få undantag överensstämmer
svenska studenters aktiviteter med vad internationell forskning visar. Formerna för fusk är relativt väl kartlagda genom
enkätstudier, även om det finns en uttalad kritik mot självdeklaration som mätmetod (Ashworth & Bannister, 1997). Vi vet
att studenter byter identitet, förfalskar närvarointyg, använder
otillåtna hjälpmedel, köper provhjälp, samarbetar när det inte
är tillåtet, fabricerar data, plagierar, frågar sina föräldrar och
mycket annat (Newstead et al, 1994, Björklund & Wenestam,
1999; Trost, 2009; McCabe, et. al. 2012; Nilsson & Eklöf, 2015 ).
Även om fusk är mindre vanligt bland skandinaviska studenter
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jämfört med många andra länders studenter, och även om betydligt färre studenter deklarerar köp av arbeten och fabrikation av data (Teixeira & Rocha, 2010), så vet vi att andelen som
rapporterar att de försökt vilseleda kan överstiga 50 procent
(se bl.a. Trost, 2009).
Frågan om vad som skall betraktas som fusk är emellertid kontroversiell. Det finns en betydande samsyn kring att såväl personal som studerande har olika uppfattningar när det gäller
konkreta fall (Nilsson, Eklöf & Ottosson, 2009). Det gäller också
hur allvarligt man skall se på olika former av fusk (Colnerud &
Rosander, 2009). Även bland forskare finns det skillnader i hur
man ser på till exempel fusklappar, plagiat och samarbete. En
del ser det som ett allvarligt moraliskt problem (McCabe, et.al.,
2012; Standler, 2012). Andra ser det i första hand som ett pedagogiskt problem (se bl.a. Engeström, 2006; Howard, 2007;
Nilsson, 2015, Pecorari, 2008).

Fusk och verksamhetsförlagd utbildning
Vilseledande i samband med verksamhetsförlagd utbildning
förefaller vara något ovanligt. Hur kan det komma sig? Erbjuder verksamhetsförlagd utbildning en pedagogisk relation som
inte inbjuder till fusk? Om man skall döma av tidigare uppföljningar (HSV, 2002, 2003, 2004) är det endast ett fåtal fall som
anmäls varje år. Vid Göteborgs universitet anmäls en student
som misstänks för att ha plagierat ett praktikfall från en annan
student (HSV, 2001; GU, dnr G3 4971/01). Vid Högskolan i
Halmstad anmäls en student för förfalskning av en närvarorapport (HSV, 2004; HH, Dnr 56-2003-204). Vid Högskolan i Kalmar anmäls en student för att den uppträder aggressivt och
dessutom infinner sig till verksamhetsförlagd utbildning trots
att den var spärrad (HSV, 2003; HiK, Dnr 6.9-698/02).
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Hanteringen av anmälningarna visar att disciplinnämnder tar
särskild hänsyn till verksamhetsförlagd utbildning när de utdömer sanktioner. Tendensen är att avstängningarna kortas
och att de förläggs till en tidpunkt där den verksamhetsförlagda utbildningen inte påverkas eftersom studenten annars
kan drabbas hårdare än vad som varit avsikten. Det finns också
särskilda pedagogiska, administrativa och ekonomiska problem kopplade till förändringar, och hänsyn kan tas till hur avstängning vid verksamhetsförlagd utbildning kan påverka utbildningsanordnaren. Sådana hänsyn får betydelse för hur åtgärden uppfattas av såväl studenters som personal och vilken
verkan själva sanktionen får.
Samtal om examination av VFU förekommer i de sammanhang
där jag gjort fältanteckningar. Samtal som rör vilseledande är
mycket ovanliga. Studenternas samtal visar istället att det är en
illusion att instruktioner kan bidra till ”fullständig kontroll”.
Istället skapas en gråzon där olika instruktioner blir föremål
för överväganden. Även lärarna befinner sig i denna gråzon,
som kan beskrivas som en gråzon för diskretionärt handlande.
Vid ett tillfälle uttrycker en programansvarig oro över att deras
bedömning enbart bygger på ett formulär från arbetsplatsen
och inte på besök från examinatorer. Vid ett annat tillfälle diskuterar några lärare ett undantag som gjorts i en vidareutbildning, där studenter placerats på den arbetsplats där de har sin
anställning trots att detta skall undvikas. Vid ytterligare ett tillfälle diskuteras svårigheten att överhuvudtaget finna en arbetsplats för en student i en mindre kommun, där inte jävsförhållanden eller problem i handledningssituationer skulle kunna
uppstå. När misstankar om vilseledande diskuteras handlar det
vanligtvis om närvaro, otillåtet samarbete eller plagierade eller
fabricerade rapporter. Situationerna beskrivs som känsliga
eftersom det oftast handlar om misstankar som är svåra att
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belägga: ”hörde ett rykte att B aldrig var på arbetsplatsen utan
bara var med och skrev rapporten”; ”får en känsla av att U hjälper V med VFU-rapporterna”; eller ”undrar om X genomfört
observationerna - är det inte ovanligt mycket av allmänna beskrivningar och inte riktigt sådana detaljer som brukar komma
med?”. För att illustrera hur studenter, personal och disciplinnämnder kan resonera presenteras nedan två fall av misstänkt
vilseledande.

Falskt intygande av närvaro
En student anmäls för att ha ändrat i ett intyg om närvaro vid
verksamhetsförlagd utbildning. Disciplinnämndshandlingarna
ger följande information om den pedagogiska relation som
upprättas. Examinators berättelse är kortfattad och säger att
närvaro examineras i kursmomentet. Studenten har varit sjuk
men tagit igen några dagar. Studenten skickar senare in ett intyg som vid kontroll med handledare visar sig vara falskt. Kontakt tas med studenten, programansvarig och jurist. Vid ett
samtal med studenten medger hen att dagar förts in efter att
handledaren undertecknat.
Studenten berättar att hen har missat flertalet av sina dagar vid
en verksamhetsförlagd utbildning eftersom hen har varit sjuk.
Senare har hen försökt få kontakt med handledaren för att genomföra resten av dagarna, men handledaren har varit svår att
få tag på. Efter att examinator hjälpt studenten med en annan
kontakt genomförs några dagar men trots detta hinner inte
studenten genomföra det föreskrivna antalet. Hen skriver då in
dagar själv i det undertecknade intyget.
Disciplinnämnden fäller studenten för vilseledande med motiveringen att hen ändrat i den av handledaren upprättade och
undertecknade handlingen i syfte att få det att framstå som om
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fler dagar genomförts än vad som var det faktiska fallet. I beslutet poängteras att nämnden ser allvarligt på handlingen.

Missvisande uppgift om medförfattarskap och fabrikation
av empiri
Ett annat fall handlar om två studenter som genomför en verksamhetsförlagd utbildning där de skall knytas till en person i en
organisation och studera verksamheten. Disciplinnämndshandlingarna ger följande information om den pedagogiska relation
som upprättas. I anmälan beskrivs den verksamhetsförlagda
utbildningen och examinationen genom kursplan och studieguide. Uppgiften består i att analysera organisationens verksamhet med hjälp av verktyg som disciplinen erbjuder. Enligt
guiden förutsätts regelbunden närvaro även om närvarotiden
inte specificeras. Studenterna skall ta del av verksamheten och
av studiehandledningen framgår att studenterna har ett uttalat
ansvar för att säkra den information och tillgång till det
material de behöver. Examinationsuppgiften ska redovisas som
en forskningsrapport, som ska följa anvisningar till såväl struktur som omfattning. Det poängteras att undervisningsarrangemangen bidrar med sådant som kan användas i studenternas
rapporter. Av studieguiden framgår att det skall finnas en plan
för uppgiften som skall presenteras vid ett handledningsseminarium. Då skall även VFU-samarbetspartnern presenteras och
hur VFU-samarbetet är planerat.
Anmälan tar fasta på vad som bestäms i utbildningsplaner och
kursplaner och som förtydligas genom kursguiden. Kursmomentet klassas som verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna skall genomföra sitt arbete i samarbete med en organisation.
En av studenterna har inte varit i kontakt med den samarbetspartner de uppgett. Trots detta så har båda studenterna undertecknat de rapporter som är examinerande på kursen. Anmäla66

ren förtydligar i ett senare meddelande till utredande jurist att
man måste samarbeta med ett företag för att få in materialet
och undrar om det inte räcker att en student är på plats.
Studenternas redogörelse utgår från vardagen och formuleras
som en serie av brutna överenskommelser. En av dem ordnar
VFU-platsen där denne tidigare haft praktik. Redan i detta
sammanhang redogör studenten för de uppgifter de skulle genomföra och därmed att VFU-platsen förväntas ge dem tillträde
och möjligheter till intervjuer och observationer. Därefter får
studenterna besked om att arbetsplatsen är för liten för att ta
emot båda två. En av studenterna hänvisas till en annan plats.
Denna student lyckas inte upprätta någon kontakt med sin
tänkta samarbetspartner. Av studenternas redogörelse framgår
också att de inte lyckas genomföra de intervjuer och observationer som krävs för rapporterna. Slutligen genomförs en intervju och de drar nytta av att en av dem tidigare gjort verksamhetsförlagd utbildning i organisationen, och använder dessa
erfarenheter som observationsdata.
Studenterna fälls för att ha försökt vilseleda i samband med
examination. Disciplinnämndens protokoll anger som skäl för
beslutet att studenternas rapporter utformats så att de ger intrycket att båda studenterna genomfört intervjuer och observationer, och dessutom innehåller material från intervjuer som
aldrig genomförts, det vill säga att datamaterialet är fabricerat.

Bedömning i spänningsfältet mellan pedagogik
och juridik
Bedömning är en verksamhet där lärare hamnar i press mellan
juridik och pedagogik (Nilsson, 2010). Bedömning i högre utbildning är myndighetsutövning. Det finns regler för vem som
får bedöma, vad som får bedömas, hur bedömning skall genom67

föras, under vilka villkor resultat av bedömning får ändras och
mycket annat (HSV, 2008). Lagar, förordningar, utbildningsplaner, kursplaner, studieguider, legitimationer, teknik och
många andra objekt inverkar på bedömningsverksamheten. I
högre utbildning, men även dagens gymnasieskola, finns regler
för hur studenter som vilseleder vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas skall hanteras (SFS 1993:100,
kap 10). Bedömning är i sådana sammanhang en pedagogisk
relation som påverkar fler än läraren och studenten, och där
andra hänsyn än strikt pedagogiska, till exempel juridiska,
ekonomiska eller professionsetiska kan få en avgörande betydelse. Genom exemplen ser vi dessutom att bedömning av
verksamhetsförlagd utbildning väcker frågor som går utanför
bedömning av praktiska yrkeskunskaper. De handlar istället
om rättssäkerhet vid kontroll av närvaro. Det finns emellertid
viktiga skillnader i mellan exemplen som framförallt rör pedagogiska överväganden vid rättssäker bedömning.

Observationen som ett dilemma vid bedömning
Studenten som får erbjudandet att låna en observation i det
inledande exemplet synliggör ett pedagogiskt dilemma som
kan uppträda i förhållande till en bedömningsrelation. Som
samtalet förlöper har det en klang av aningslöshet och altruism. Studenten ber inte att få låna en observation, utan redogör
för att hen saknar en observation hen behöver. Studenten argumenterar inte för att detta skulle frita hen från skyldigheten
att genomföra en observation, eller ge hen rätten att bara låna
en medstudents. Medstudenten verkar inte se något fel i sådan
hjälp utan tycks se det som en skyldighet att ställa upp. Ingen i
gruppen reagerar på erbjudandet. Det högst intressanta faktumet här är att det finns gott om argument grundade i pedagogisk forskning som ger stöd för att studenternas agerande faktiskt främjar deras lärande. Att ”låna” väcker ingen normkon68

flikt hos studenterna. De visar ingen förståelse av situationen
som en situation där lån skulle kunna vara ett försök till vilseledande. I juridisk mening skulle det kunna argumenteras för
att ingen av studenterna verkar ha uppsåt att fuska.
Det går emellertid att föreställa sig en etiskt problematisk situation med beroendeförhållanden som gör att en student känner
sig tvingad att låna ut observationen till en annan, trots att
inget i dialogen tyder på detta. Relationen kompliceras också
av att det finns en kursplan med uppställda mål, personal som
utformat bedömningssituationen, lärare som förberett momentet och examinatorer som skall bedöma det. Det väcker frågor
om vilka signaler som sänts om vilken status själva observationen har, och som ligger utanför vad som kan besvaras av
samtalet. Skall den endast ge ett underlag för en analys eller
finns det särskilda mål relaterade till den? Finns det ett utrymme för förhandling? Skulle till exempel examinatorn, om
studenten upplyste om omständigheterna, ha rättigheter att
besluta att examinera utifrån det presenterade underlaget eller
skulle examinationen då avvika från den examinationsform
som kursplanen beskriver? Hur kommer detta att uppfattas av
medstudenter som lagt ner tid på sin observation att en student slipper? Sett som en pedagogisk möjlighet skulle rentav
examinator kunna använda situationen för att lära studenter
hur bedömning måste ske från fall till fall? Flera medaktörer
skulle kunna påverka utfallet, men genom att bara skrapa på
ytan kan vi börja avtäcka en utsträckt och ytterst komplex pedagogisk relation. Olika uppfattningar kan skönjas, om vad det
är för slags bedömningssituation och om hur utrymmet för hur
den kan hanteras ser ut, och vilka rättigheter och skyldigheter
studenter, lärare och examinatorer har för rättssäkerheten i
examinationen.
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Neutralisering, rättfärdiganden och ursäkter vid falskt intygande
Bedömningssituationer är fyllda av beslut som bygger på idéer
om vad som är moraliska handlingar och hur man bedömer
utifrån dessa. De handlar om de rättigheter, skyldigheter och
åtagande som parterna kan uppfattas ha och hur dessa framställs genom att inblandade får vissa positioner, ramar in handlingar på ett särskilt sätt, till exempel genom rättfärdigande och
ursäkter. Av det första disciplinnämndsfallet framgår att studenten varit sjuk. Studenten ursäktar sitt agerande med att hen
därmed hamnat i en situation där hen pressas av olika åtaganden. Hen positionerar sig som ansvarstagande genom att hen
själv har tagit initiativ till att lösa sin situation. Hen menar
emellertid att hen påverkas av omständigheter utanför sin kontroll. Det går inte att få tag i den ursprungligen anvisade handledaren.
Det framgår vare sig av examinators eller av studentens berättelse om studenten har en skyldighet att själv lösa den uppkomna situationen, och kan ursäktas för att den inte genomfört
alla dagar. Examinators anmälan är saklig och förhåller sig
endast till frånvaron och det osanna intygandet. Detta vare sig
rättfärdigas eller ursäktas genom hänvisningar i utsagan till
särskilda omständigheter i utbildningssituationen. När examinator väl är på det klara med att studenten fört in dagar i ett
underskrivet intyg återstår bara att anmäla såsom lagen föreskriver. Inget tyder på att examinator ser något som skulle
kunna rättfärdiga, eller ens ursäkta en sådan handling.
I studentens utsaga framställs emellertid examinator som
hjälpsam. Hen har fått hjälp att hitta en annan kontakt som hen
dessutom får kontakt med. Trots detta uppstår svårigheter
med att få in dagarna i schemat. Detta bekräftas av en mejlväx70

ling mellan studenten och den nya kontakten där dennas ledighet förhindrar att studenten genomför sin VFU. Resultatet blir
att endast en mindre del av dagarna genomförs. Studenten
skriver dit dessa dagar på ett redan underskrivet intyg. I den
sociala situation som studenten befinner sig finns många rättigheter och skyldigheter som aktörer måste förhålla sig till.
Inom vissa program finns en skyldighet att anordna platser för
verksamhetsförlagd utbildning. Det finns en grundläggande
rättighet för studenter att vara sjuka och rutiner för hur sådant
hanteras. Det behöver inte finnas specificerade skyldigheter för
hur nåbar en handledare skall vara, framförallt inte utanför en
VFU-period. Studenten positionerar inte högskoleorganisationen som bristfällig eller personer i den som ansvarslösa. I den
mån studenten uppfattar det som en rättighet att få en lösning
på sitt problem så används inte detta för att rättfärdiga det
egna handlandet. Istället presenteras sjukdom, stress och en
omöjlig schemasituation som omständigheter som kan förklara, men inte ursäkta, en handling som studenten har svårt
att förlika sig med att hen har begått.

Neutralisering, rättfärdiganden och ursäkter vid fabrikation av intervjuer
Även det andra disciplinnämndsfallet behandlar svårigheter
med att kunna genomföra en verksamhetsförlagd utbildning.
Ett sätt att förstå fallet är att se det som en konflikt om vad som
kan rättfärdigas respektive ursäktas i en bedömningsrelation.
Även i detta fall framställer sig studenterna som ansvarstagande och aktiva. Deras tilltänkta upplägg motsvarar väl den
information de fått genom kursplan och studieguide. Omständigheter utanför deras kontroll leder till att de fattar egna beslut. Retoriskt hanteras dessa som rättfärdiganden. När de fördelar sig på två VFU-platser, rättfärdigar de uppdelningen med
att den tilltänkta samarbetspartnern sagt att två personer
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skulle störa verksamheten och att det därför var bättre om studenterna besökte olika platser. De förankrar rättfärdigandet i
information de fått i utbildningen. De menar att det är anmälaren själv som under en föreläsning sagt att en sådan lösning är
okej. De förklarar att de inte kan genomföra intervjuer och observationer med att de befattningshavare som de lovats intervjua vägrar av hänsyn till tystnadsplikt, inte svarar i telefonen
trots upprepade telefonsamtal, eller har åkt på semester utan
att meddela detta till andra på kontoret, det vill säga omständigheter utanför deras kontroll. Enligt studenterna kan allt verifieras om högskolan kontaktar berörda personer. Att de inte
genomfört uppgiften i sin helhet bör därmed kunna ursäktas.
Studenternas berättelse handlar om utsatthet. De framställer
sitt agerande som ansvarsfullt. De beskriver sina kontaktförsök
som ödmjuka. Andra inblandade bryter ingångna avtal. Den
retoriska framställningen verkar därför att syfta till att rättfärdiga snarare än ursäkta deras agerande. De uppfyller sina skyldigheter, men ingen garanterar deras rättigheter. Även när
studenterna redogör för kontakten med utbildningens representanter beskrivs agerandet som att studenterna tar de rätta
kontakterna och därmed sitt ansvar, men att de ansvariga som
först kontaktas inte är till någon hjälp. Deras beskrivning avviker starkt från kursledningens. Enligt den senare nämner inte
studenterna sina problem eller lösningen med uppdelningen på
två arbetsplatser när handledningssamtalen genomförs. Först
efter någon månad informeras kursledningen om problemen.
Eftersom de saknar information kan de inte agera, och den
eventuella bristen på stöd kan rättfärdigas. När kursledningen
väl får information kommer den tillsammans med studenterna
överens om att dessa skall utforma ett projekt tillsammans
med den ursprungliga kontakten vid organisationen, och att de
skall inrikta sig på att studera kunderna istället för medarbe72

tarna. Kursledningen beskriver det som att den uppfyller sina
skyldigheter att hjälpa studenterna att genomföra examinationen. Detta skulle kunna uppfattas som ett ingrepp i examinationsformen som kan ursäktas av den uppkomna situationen,
men blir inte föremål för överväganden. De rättfärdigar snarare
än ursäktar sitt agerande genom att beskriva situationen som
en sådan som uppkommer och som man löser genom diskretionärt handlande när man väl fått klarhet i vad som är problemet.
Studenterna beskriver sig istället som illa behandlade. De har
tagit nödvändiga kontakter med kursansvarig och handledare,
men får antingen inga svar eller blir inte trodda. De säger att de
känner sig dumma i kontakterna. Slutligen vänder de sig till ”en
omtyckt lärare” som försöker lugna dem, och som föreslår en
ny partner. Inte heller denna partner går att nå, och studenterna för fram misstanken att denne pratat med andra på kontoret
som skäl till detta. Slutligen får en student intervjua den chef
som lovat dem tillträde till arbetsplatsen från början. I studenternas framställning sker det på initiativ från platschefen, inte
som en följd av förslag en kursledare på mötet med kursledningen.
Studenterna befinner sig därmed i situationen att en av studenterna inte har kunnat besöka VFU-platsen och att de endast
genomfört delar av uppgiften. De förklaringar de framfört tar
formen av rättfärdiganden, men kan också uppfattas som ursäkter som kan gälla för en del av deras agerande. Till beskrivningen fogas också deras personliga upplevelse av situationen
som kan påverka hur de agerar. De är stressade, känner inte att
de blir trodda, och pressas av sina examinationer.
Neutraliseringstekniker fungerar på ett personligt plan. De
handlar om hur individer kan förklara normöverträdelser, inte
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om huruvida ursäkter kan frita individer från ansvar. Studenterna skriver sina rapporter med analyser av en organisation
dit en student inte fått tillträde. De beskriver det som att de har
utfört mycket av grundarbetet tillsammans, medan en student
genomfört intervjuer och observationer. Tillsammans genomför de analysen och skriver rapporten. Därmed har de rätt att
gemensamt stå som författare. ”Vi trodde att man fick göra på
detta sätt och ansåg inte att vi gjorde något fel. Att en av oss
fick samla in empirin medan den andra läste litteratur och
hjälpte till med skrivandet och andra saker.”
Kursledningen står frågande inför detta resonemang. I kursplanen står att studenterna skall knytas till en organisation och
samla in sin empiri där och att det verksamhetsförlagda momentet handlar om att analysera organisationen. Kursplanen
preciserar inte hur många gånger studenterna skall besöka
företaget. Kan en sådan brist rättfärdiga att en student enbart
deltar i analysarbetet och färdigställandet av rapporterna? Kan
studenterna vilseleda i den mening som lagen reglerar om det
är osäkert vilka regler som gäller? Studenterna rättfärdigar
snarare än ursäktar sitt medförfattarskap med att de faktiskt
skrivit rapporterna tillsammans, även om enbart en av dem har
samlat in empirin. Att de använder vi i många sammanhang i
rapporten skall förstås som ett sätt att skriva, inte som ett anspråk på att båda varit delaktiga i allt.
Studenterna har inte enbart problem med närvaro på VFUplatsen och fördelningen av arbetet. Ytterligare ett problem
tillstöter. De har bara ett underlag för analys. Detta löser studenterna genom att fabricera observationer och intervjuer. I
rapporterna finns hänvisningar till personer de säger att de
inte har fått kontakt med i de inlagor de skrivit. Det är detta
disciplinnämnden tar fasta på. Även när studenterna kan ursäkta bristen på empiriskt material och till och med rättfärdiga
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att det saknas med hänvisning till de instruktioner de fått, så
saknar de rätt att framställa det som att de har samlat in
materialet. När händelser som ligger utanför studenternas kontroll påverkar studenter så att de inte kan presentera ett underlag för bedömning, så kan detta rättfärdigas. Studenterna
kan inte uppfylla sina skyldigheter och då har de rättigheter
som skyddar dem. När det handlar om omständigheter som
studenterna kan påverka förhåller det sig annorlunda. Ursäkter
kan vara förmildrande och skapa förståelse för att studenter
inte genomför en uppgift, men det fritar dem inte från ansvar.
Studenter kan därför inte rättfärdiga att de vilseleder. Vilseledande vid prov kräver en medveten handling som ligger utanför studenters rättigheter och disciplinnämnden ser handlandet som medvetet.

Diskussion
Studier av underkännande i verksamhetsförlagd utbildning
visar att det kan finnas skäl att granska hur examination av
verksamhetsförlagd utbildning kvalitetssäkras (Gardensten &
Hegender, i press, Nordänger & Lindqvist, 2015). Enligt studierna är underkännande något ovanligt i examination av verksamhetsförlagd utbildning. De reser därmed frågor om hur
rättssäkra examinationer av verksamhetsförlagd utbildning
egentligen är.
I den här texten har fokus riktats mot ett speciellt problem i
bedömningsrelationen, när studenter försöker vilseleda om sin
studieprestation. Att bedömare vilseleds om studenters prestationer är ett inneboende problem i all bedömning. Den form
av vilseledande som har studerats här är speciell. Den utgår
från den juridiska definitionen, vilket innebär att studenter
uppsåtligt försöker inge bedömaren en felaktig bild av vilka
kunskaper, kompetenser och färdigheter de faktiskt besitter.
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Tre frågor ställdes inledningsvis och tentativa svar på dessa
diskuteras nedan. Det korta svaret på frågorna är att fallen visar att verksamhetsförlagd utbildning inkluderar examinationsformer där klassiska former av vilseledande som förfalskning, plagiat, fabrikation och otillåtet samarbete kan förekomma. Pedagogiska relationer aktualiseras genom händelser
där såväl utbildningsanordnarens som lärares och studenters
rättigheter, skyldigheter och åtaganden vid bedömning ifrågasätts. Detta sker oftast i relation till formell skriftlig och muntlig information, men även i förhållande till parternas individuella uppfattning om vad som kan rättfärdiga respektive ursäkta
handlingar. Det finns framförallt en viktig implikation. Det finns
skäl att problematisera de bedömningsformer som används i
verksamhetsförlagd utbildning och uppmärksamma den gråzon som finns kring vilseledande, och därmed fundera över
vilket ansvar högre utbildning har för pedagogiska relationer
som resulterar från bedömning.

Vilka aktiviteter framstår som vilseledande
Sökningar i svenska myndighetsregister, inklusive Högskolan
Kristianstads, efter disciplinärenden där studenter har anmälts
för att de vilselett vid bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, ger få träffar. Sökningar i forskningsdatabaser ger inte
stöd för att vilseledande vid work placements är ett problem. I
den mån fusk diskuteras i forskningsrapporter, är det snarare
svårigheten att fuska när det som bedöms skall demonstreras i
praktiken som lyfts fram. En annan förklaring skulle kunna
vara att studenter uppfattar vilseledande kring faktiska yrkeskunskaper som mer allvarligt. Högberg (2011) visar att studenter kan rättfärdiga fusk med att det som skall bedömas är oviktigt, men att studenter hävdar att de inte skulle fuska när det
gäller något som är viktigt för det kommande yrket. Ett sådant
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skäl skulle kunna förklara ett mindre omfattande fusk i VFU än
i andra utbildningsformer.
Det kan också förhålla sig så att disciplinnämndshandlingar ger
ett missvisande resultat, och att det i själva verket finns ett
mörkertal, åtminstone ett diskuterat metodproblem talar för
det. Enkätverktyg ställer frågor om förekomst av olika former
av fusk, men sällan om undervisningsform. I såväl svenska som
internationella studier är vilseledande om närvaro något som
många säger att de gjort, men som de inte ser allvarligt på (se
till exempel Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; Trost, 2009).
Studenterna i materialet är anmälda för att ha vilselett genom
att förfalska intyg om närvaro, missrepresentera författarskap
och fabricera resultat i rapporter. Det framkommer av material
i form av kursplaner, ladokutdrag och intervjuer, som jag har
börjat bearbeta, att examinationer under VFU kan inbegripa
allt från direkt examination av handlag till skriftliga rapporter
eller examensprojekt. Finns det skäl att tro att sådant skulle
vara ovanligt just vid examination av verksamhetsförlagd utbildning?

Hur aktualiseras pedagogiska relationer vid misstanke om
vilseledande?
Materialet ger en rik bild av hur aktörer agerar vid misstanke
om vilseledande i relation till verksamhetsförlagd utbildning.
Det ger en inblick i den formella hanteringen av ett disciplinärende, från misstanke till beslut, med de kontakter som sker
mellan aktörer, utredningens omfattning och den prövning som
kan leda till beslut om varning och avstängning. Det ger en inblick i hur personal fångar upp händelser som förekommer i
andra former av bedömning, och anmäler det som vilseledande
även när det sker i verksamhetsförlagd utbildning. Huruvida
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kontrollsystem är utformade på samma sätt eller uppföljningen
är lika noggrann, kan inte utläsas av materialet.
Materialet ger också en inblick i hur frågor om rättigheter och
skyldigheter hanteras. Därmed skiljer sig materialet från enkäter där frågan om vad som skall kallas vilseledande bestäms av
enkätverktyget (Ashworth & Bannister, 1997). I detta material
leder kategoriseringen till en argumentation för och emot.
Materialet visar på olika sätt att positionera sig i bedömningsrelationer. Vad som står i kursplaner och studieguider, vad som
sagts av olika aktörer och hur olika aktörer agerat tillmäts stor
betydelse men är också föremål för tolkning. Det är inte givet
att en kursledning är säker på hur den egna kursplanen skall
tolkas. Det är framförallt inte givet att kursledning, studenter
och disciplinnämndsledamöter gör samma tolkningar. Detta
gäller även när det råder konsensus om vad det faktiskt står,
vad som faktiskt sagts, och vad som faktiskt gjorts. Studier av
enskilda fenomen som plagiering, otillåtet samarbete och fabrikation visar att det finns ett betydande tolkningsutrymme när
det gäller vad som skall kallas vilseledande (Ashworth & Bannister, 1997; Howard, 2007; Nilsson, 2008; Sutherland-Smith;
2013).
Medan det finns konsensus om att det är vilseledande att förfalska intyg eller köpa och lämna in en annans arbete som sitt
eget, kan det råda oenighet om hur man får använda andras
empiri, eller hur mycket man får samarbeta innan det kan kallas vilseledande. Sutherland-Smith (2013) illustrerar vilka svårigheter studenter har att bringa mening i gränserna för samarbete, och att studenters erfarenheter av disciplinnämndshantering ofta leder till att de undviker alla former av samarbete.
Fallen i materialet illustrerar dessutom att olika aktörer kan
förstå sådana handlingar utifrån vad som kan ursäkta respektive rättfärdiga handlingar. Felaktiga uppgifter om närvaro kan
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inte rättfärdigas i ena fallet därför att reglerna är glasklara medan en fråga om den korrekta kategoriseringen ställs av kursledningen i det andra fallet, eftersom instruktionen är oklar.

Vilka implikationer kan bedömning och vilseledande få för
relationer vid examination
Den pedagogiska bedömningsrelationen finns beskriven i
många sammanhang. Detta gäller även relationer i former som
idag kan kallas verksamhetsförlagd utbildning, till exempel
mästar-lärlingsrelationer eller handledarrelationer, liksom relationer som uppstår vid socialisering, till exempel sätt att arbeta på en viss arbetsplats, eller som uppstår genom ett speciellt sätt att arrangera progressionen mot yrkeskunskap. Olika
former av bias i bedömningssammanhang är också väl beskrivna från Jacksons (1968) analys av livet i klassrummet, till
Becker, Hughes och Geers (1968/1995) analys av hur studenter styrs i sina prestationer, eller Miller och Parletts (1974)
analys av det bedömningsspel studenter engageras i, och Eklöfs
(2013) analys av hur studenter hanterar projektarbeten. Av
dessa kan vi dra slutsatsen att vilseledande i olika former är ett
allestädes närvarande fenomen i pedagogiska bedömningsrelationer.
Det finns emellertid betydande skillnader vid vilseledande,
även om det kan vara svårt att dra tydliga gränser. Ibland blir
bedömare vilseledda för att examinationen utformats så att
den ger ett dåligt underlag för bedömning. Det finns inget uppsåt. Ibland sysslar studenterna med intrycksstyrning på ett sätt
som vi knappast skulle kalla fusk (Eklöf och Nilsson, 2015).
Handlingen motsvarar vilseledande i högskoleförordningens
mening eftersom den är uppsåtlig, men kan ses som ett inslag i
bedömningsspelet. Studenter försöker läsa av situationen och
uppträda så att de ger ett fördelaktigt intryck. Ibland bryter
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studenter mot enkla men tydliga instruktioner. Det är uppenbart att de har som uppsåt att vilseleda kring den egna prestationen vid ett givet provtillfälle.
I många pedagogiska situationer kan det vara svårt att klassificera aktiviteten. Syftet med närvaro skall rimligen vara att studenten utvecklar särskilda kunskaper eller färdigheter alternativt genomför en aktivitet som skall leda till senare bearbetning. Men närvaro skulle i det första fallet kunna innebära att
en sjuk student dyker upp på VFU-platsen, oförmögen att ta till
sig något av det som händer. Då är den fysiskt närvarande och
får ett intyg påskrivet. Försöker den studenten ”vilseleda vid
prov eller i annat sammanhang när studieprestation skall bedömas” som lagen definierar det? Närvaro skulle i de andra
fallen kunna handla om att ha fått rätt underlag med sig, för att
senare kunna visa att man kan diskutera ett fenomen. Försöker
sådana studenter vilseleda vid prov om de visar att de kan genomföra den analysuppgift som ska bedömas, även om det av
olika anledningar sker på underlag som samlats in av någon
annan?
Det finns skäl att argumentera för att bedömningsrelationen i
allt högre grad kommit att formas så att den skapar en illusion
om mätbarhet och kontroll. I den Bologniserade utbildningen
bedömer vi mot förväntade resultat, och helst mot sådant som
är observerbart och mätbart. Bedömningsformerna skall vara
standardiserade, och de texter där de presenteras likställs med
förordningar. Examinator har studenten i sin makt, såväl genom den juridiska regleringen av rollen som genom deras avgörande inflytande över bedömning. Såtillvida råder en asymmetrisk maktrelation.
Dessa förhållanden får en avgörande betydelse för hur gränsen
kan dras mellan den situation där studenten får bedömas och
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där den måste anmälas för vilseledande. Den pedagogiska bedömningsrelationen rör om det finns ett underlag för säker
bedömning. Den juridiska relationen rör om studenten försöker vilseleda vid redovisningen av sin prestation. Ur ett pedagogiskt perspektiv går det att argumentera för att såväl studenten som inte kunde genomföra sin observation, som studenterna som fabricerat sin går att bedöma. Detta förutsatt att det
inte är själva insamlingen av data som skall examineras. I en
god bedömningsrelation redovisar alla parter det som kan påverka bedömningen av prestationen. Denna relation kompliceras av en juridisk reglering som säger att bedömningen måste
ske i en speciell form utifrån specificerade mål. När studenten
medvetet vilseleder om omständigheter som rör examinationen blir det oväsentligt om det ändå finns ett tillräckligt bedömningsunderlag. Det finns skäl att diskutera konsekvenserna av
en sådan bedömningsrelation, särskilt som den kan inskränka
de professionellas möjligheter till diskretionärt handlande och
studenternas vilja att söka alternativa lösningar.
Det finns skäl att argumentera för att det är en illusion att vi
kan skapa fullständig transparens i bedömningsrelationer. Snarare är den transparens som ändå upprättas ett under. I någon
mån blir vi alltid vilseledda och vilseleder varandra. Det finns
emellertid skäl att peka på en avgörande skiljelinje mellan pedagogiska relationer i verksamhetsförlagd utbildning som är en
utbildningsform som i viss mån äger rum utanför campus, och
relationer i den campusförlagda utbildning som jämfört med
verksamhetsförlagd utbildning är en disciplinerad aktivitet.
Verksamhetsförlagd utbildning sker i samverkan med andra
aktörer och finns därmed i gränslandet mellan moraliska ordningar. I professionsutbildning som skall förbereda för diskretionära beslut, finns det skäl att fundera över om det är bra att
cementera en sådan inställning, eller om syftet med utbild81

ningsformen skall vara att ge studenter möjligheter att formas
som subjekt i relation till olika moraliska ordningar. Frågan bör
vara angelägen för Högskolan Kristianstad som har som vision
att utbilda ”Sveriges mest anställningsbara studenter” (HKR,
2006, 2009), och om Kristianstadsmodellen för Verksamhetsförlagd utbildning ska fungera som ett av lärosätets främsta
verktyg för att nå visionen (HKR, 2009).
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CDIO, en introduktion
– diskussioner kring ett ramverk för
verksamhetsintegrerat lärande
Daniel Einarson

Inledning
Denna artikel ger en introduktion till det internationella utbildningsramverket CDIO och hur detta kan fungera som utgångspunkt för VFU-baserad utbildningsverksamhet. Bakgrunden utgörs av ett projekt som utgick från en ansökan om medel
som söktes från LärandeResursCentrum (LRC) vid Högskolan
Kristianstad (HKR) av ovanstående i mars 2012.
Det lärandemålsinriktade ramverket CDIO ligger nära projektformer som är tänkta att svara mot teknikindustrins arbetssätt.
På så vis sammanfaller också CDIO med verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) enligt HKR:s modell för detta. Den inom vissa
fält föreslagna termen verksamhetsintegrerat lärande, är
kanske dock mer passande för ett CDIO-arbetssätt eftersom det
inte nödvändigtvis måste vara näringslivskopplingar. Däremot
kan CDIO mycket väl tjäna som utgångspunkt för VFU vilket
också kommer att belysas här. I vilket fall som helst ligger
HKR:s ambitioner att utbilda anställningsbara studenter väl i
linje med de huvudsakliga ambitionerna för CDIO.
Flera resultat har kommit ut ur detta projekt, såsom till exempel inspiration för en ansökan om ett medlemskap för Datavetenskap vid HKR, i organisationen för CDIO, med just ett efterföljande sådant under våren 2013. Detta syntes förhållandevis
självklart på grundval av att utbildningen vid Datavetenskap
med sin projektkaraktär redan låg väl i linje med CDIO:s principer. Ytterligare resultat är högre pedagogiskt medvetande,
förberedande mentala processer inför Universitetskanslersäm87

betets (UKÄ) utvärdering av Datavetenskap vid HKR, samt flera
publicerade bidrag vid CDIO:s konferenser. Som en följd av
medlemskapet har även Datavetenskap strukturerat om ett par
av sina utbildningsprogram, med start för dessa under hösten
2013, för att få dessa än mer anpassade till medlemskapet i
CDIO. Vidare har CDIO varit en utgångspunkt för Datavetenskaps VFU-verksamhet. Med denna utgångspunkt har också ett
nytt projekt startats med medel för kvalitetshöjande projekt,
där fokus ligger på ett antal valda lärandemål och utvärderingar av studenters relation till dessa.

Introduktion till CDIO
Initiativet CDIO (www.cdio.org), är ett världsomspännande
innovativt utbildningsramverk för att producera nästa generation av ingenjörer. I fokus för detta står projektbaserade undervisningsformer. Speciellt bejakar man arbetsfaserna Concieve
(C), Design (D), Implement (I) och Operate (O), där man via
dessa utvecklar en produkt som ska ha tillräckliga inslag av
svårighet och komplexitet för att efterlikna de utmaningar man
har i utveckling av reella produkter ute i arbetslivet. Vidare
kräver reell produktutveckling samarbeten i arbetsteam, där
även detta poängteras som ett viktigt CDIO-perspektiv. Här
följer en kortfattad beskrivning av arbetsfaserna i CDIOramverket:
• Conceive – för att sätta kraven, förstå problemet, utveckla plan för utveckling, mm.
• Design – för att beskriva lösningar till problemet,
• Implement – för att konstruera ett konkret system som
löser problemet,
• Operate – för att sätta det utvecklade systemet i drift,
underhålla och utveckla det, samt slutligen ta det ur
drift.
Bakgrunden till CDIO-initiativet är en identifiering av ett signifikant problem i teknikindustrin där man sett att utbildning av
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ingenjörer mestadels utgår från teoretiserade problem. Man
har alltså ett glapp i den kunskap som ingenjörsutbildningar
tillhandahåller och den kunskap som behövs inom teknikindustrin vad gäller problemorientering. Initialt var fyra lärosäten
med i bildandet av CDIO, Massachusetts Institute of Technology
i Boston, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Chalmers
tekniska högskola i Göteborg, samt Linköpings universitet. Via
dessa gjordes djupgående undersökningar kring teknikföretagens behov, där dessa sammanställdes som ett antal, i första
hand, generiska lärandemål, i vad som kallas CDIO syllabus.
CDIO syllabus och dess lärandemål är centralt för CDIO liksom
de tolv standarder som redovisar hur man som CDIO-anknuten
institution arbetar med sin relation till sin utbildning. I de åtaganden som krävs för ett medlemskap ligger att utveckla respektive utbildning på ett sätt som stämmer överens med
CDIO:s principer. Häri ligger bland annat att tydliggöra kursers
inbördes beroende och relation, och introducera projektbaserade kurser på olika svårighetsnivåer. För att genomföra detta
kommer lärarstaben till vissa delar att behöva göra en extra
arbetsinsats utöver den vanliga utbildningsutvecklingen.
CDIO har spritt sig världen över och idag finns över hundra
lärosäten (bl.a. HKR) med i CDIO-organisationen
(www.cdio.org/cdio-members) från USA (exv. Stanford och
Harvard), till Australien (exv. Queensland University of Technology). Värt att nämnas är också ett nystartat universitet i
Ryssland, SKOLTECH, som från grunden är uppbyggt enligt
CDIO:s principer. Ett medlemskap i CDIO är inte förenat med
någon kostnad i form av pengar utan det handlar om arbetsinsatser och att man delar med sig av sina erfarenheter. Inom
Datavetenskap på HKR ser vi flera fördelar, till exempel ett
högre medvetandegörande av undervisning, internationella
nätverk och kontakter, marknadsföring då man visar en styrka
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utåt, styrka för utexaminerade studenter att visa upp, vilket ju
relaterar till själva grundprincipen för CDIO, och att ta del av
utbildningsforskning och att själv medverka i sådan.
Som en introduktion till den pedagogiska utformningen av
CDIO kommer jag här nedan att presentera en överblick av
CDIO:s tolv standarder. Jag kommer sedan att beskriva CDIOsyllabus, varpå jag kommer att jämföra CDIO som utbildningsramverk med andra nationella och internationella ramverk.
Därefter kommer jag att ge exempel på hur man kan hantera
generiska lärandemål, särskilt via erfarenheter av en projektbaserad kurs från Datavetenskap vid HKR. Avslutningsvis ges
avslutande kommentarer samt reflektioner kring spridandet av
kunskaper om CDIO inom HKR.

CDIO standarder
CDIO:s tolv standards (CDIO Standards) har utvecklats som ett
sätt att identifiera och differentiera särskilda undervisningsområden som ett CDIO-drivet program bör ha. Av denna anledning kan de även ses som centrala att utgå ifrån för att motivera att ens eget program är CDIO-baserat. Man kan säga att
dessa utgör en del av de åtaganden som man har som utbildningsenhet för att vara med som medlem i CDIO. Vidare, förutom att stå som riktlinjer för introduktion av CDIO, så ger de
även en utgångspunkt för en vidare utveckling av den CDIObaserade verksamheten. En tanke med CDIO är även att man
ska utveckla en medvetenhet kring utbildningen och utifrån
denna ha en kontinuerlig progression i utbildningsprogrammen.
De tolv standarder finns beskrivna via (CDIO Standards), men
tas här upp i en kortform. Av dessa tolv är sju stycken helt nödvändiga att uppfylla för ett medlemskap (1, 2, 3, 5, 7, 9, 11).
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Dessa är understrukna i listan nedan. Övriga fem (4, 6, 8, 10,
12) fungerar som berikande tillägg. Som en första introduktion
till dessa kan man säga att:
Standard
• 1 står för grundläggande utgångspunkt för ett program
• 2, 3 och 4 står för detaljer som ger effekt på utveckling
av utbildningsplan och andra beskrivningar
• 5 och 6 står för erfarenheter angående design och implementation, samt arbetsplatser för utveckling
• 7 och 8, står för nya metoder för utlärande och inlärande
• 9 och 10 står för utveckling av utbildningsavdelningen
som sådan
• 11 och 12 står för värdering och utveckling.
Nedan tas de olika standarderna upp kortfattat. För ytterligare
information om standarderna hänvisas till CDIO:s webbsida
(CDIO Standards). Här kan vi också se en mer utförlig beskrivning av vad som krävs för att motivera ett medlemskap.
Standard 1
Denna handlar om grundfilosofin beträffande CDIO. Man ska
arbeta projektbaserat i projektgrupper i utbildningen och anpassa arbetet efter faserna Conceive-Design-ImplementOperate, och acceptera att utvecklingen av en produkt följer
dessa faser såsom beskrivits tidigare i detta dokument.
Standard 2
Mål med utbildning ska formuleras i termer av olika typer av
specifika lärandemål, enligt CDIO syllabus (se nedan). Dessa
ska granskas och accepteras av intressenter till utbildningen,
såsom näringslivspartners (typiskt i ett programråd) och studentrepresentanter. Dessa rör:
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•

•
•

kunskaper och erfarenheter angående det aktuella ämnet, samt möjligheter till problemlösande, kritiskt tänkande, m.m.
erfarenheter kring arbete i team, kommunikation med
andra, m.m.
erfarenheter kring konstruktion av produkter, med utgångspunkt från Conceive-Design-Implement-Operate.

Standard 3
En beskrivning, typiskt en utbildningsplan, över hur man tänker sig att moment inom ett program integreras för att var och
en och tillsammans ska svara mot Standard 2. CDIO ska genomsyra, inte bara en utbildningsplan utan även kursplaner inom
programmet för utbildningsplanen.
Standard 4
Handlar om att ha en introducerande kurs där man redogör för
principer för CDIO och principer för Standard 2. Man har i en
sådan kurs även en introduktion till att arbeta enligt CDIO.
Standard 5
Man ska tillämpa inlärningsformer med element av design och
implementation. Detta ska man ha på åtminstone två nivåer, en
grundläggande och en avancerad nivå. Detta svarar alltså mot
två projektbaserade kurser, eller eventuellt projektbaserade
moment inom kurser.
Standard 6
Står för arbetsutrymmen, labblokaler, labbutrustning, mm. Vad
man syftar på är dels föreläsningssalar, seminariesalar, m.m.
Men det är även väsentligt med särskilda lokaler för labbar,
med labbutrustning, labbhandledning m.m.
Standard 7
Integrerade inlärningserfarenheter. Detta svarar mot pedago92

giska ansatser för att integrera ämneskunskaper med grupparbete och produktkonstruktion. Standarder 2 och 3, svarar mot
detta som begrepp och att det ska tas med i en utbildningsplan.
Standard 7 svarar alltså mot ett medvetet pedagogiskt genomförande.
Standard 8
Denna gäller aktiv inlärning som i sig ungefär svarar mot problembaserat lärande. Det vill säga, i stort sett vad flera andra
standarder talar om. Man anser att detta sätt för att lära sig är
mer effektivt än att bara lyssna eller läsa.
Standard 9
Refererar till lärarstaben, samt även till viss del utbildningsenheten som en helhet. Vad man talar om här är att lärarstaben
ska tränas, eller utvecklas i samma anda som gäller för den
CDIO-baserade undervisningen. Detta för att ge trovärdighet åt
utbildningen.
Standard 10
Handlar om att belysa aktiviteter för att utveckla sin erfarenhet
enligt principer för CDIO. Det kan här exempelvis handla om
lämpliga kurser, där man introducerar avrapporteringar av
själv-reflektioner. Man behöver detta för att utveckla sig själv
direkt, men även för att utveckla evaluering av studenters arbete och utveckling.
Standard 11
Värdering av CDIO-förmågor som handlar om att evaluera och
värdera studenternas CDIO-baserade förmågor. Detta handlar
alltså om ämneskunskaper, analys och reflektion, arbete i projektgrupper, samt produkt- och systemutveckling. Man kan
alltså här utgå från Standard 2, som handlar om beskrivande av
lärandemål och se hur dessa kan evalueras. Detta är ett pedagogiskt ämne i sig själv att förhålla sig till, där man kan se att
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det finns flera olika tänkbara vägar att gå. Exempelvis har man
muntliga och skriftliga test. Men man kan även inkludera observationer av beteende, arbete med portfolios, självvärderingar, kamratevalueringar m.m.
Standard 12
Denna standard handlar om utvärdering av ett CDIO-baserat
program. I en sådan utvärdering utgår man ifrån de tolv standarder som beskrivits. Man ser alltså på kursutvärderingar i
förhållande till kursplaner, lärandemål etc. Man kan även ha
intervjuer, uppföljningsintervjuer, m.m. Denna punkt är till för
en kontinuerlig uppföljning och utveckling. Feedback ska ges
till studenter, lärare och andra intressenter, såsom näringslivsparter.

CDIO syllabus
Centralt i CDIO är den så kallade CDIO syllabus som sammanfattar ett antal lärandemål man önskar ska vara mer eller
mindre uppfyllda inom en CDIO-baserad utbildning. CDIO syllabus presenteras på flera sätt med avseende på detaljrikedom.
Man talar om att man har fyra nivåer, där nivå 1 har högst abstraktionsnivå, medan nivå 4 har högst detaljrikedom. CDIO
syllabus är vidare indelad i fyra sektioner refererande till typer
av utbildningsmål. Dessa sektioner är:
1. DISCIPLINARY KNOWLEDGE AND REASONING, vilket relaterar
till baskunskaper inom den disciplin man tillhör, eller vad som
generellt gäller för teknikutbildningar.
2. PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS AND ATTRIBUTES,
vilket relaterar till ett mera moget förhållningssätt i förhållande till den disciplin man tillhör, eller utanför disciplinen.
3. INTERPERSONAL SKILLS: TEAMWORK AND COMMUNICATION,
vilket relaterar till förmågor för att arbeta i grupper, eller team.
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4. CONCEIVING, DESIGNING, IMPLEMENTING AND OPERATING
SYSTEMS IN THE ENTERPRISE AND SOCIETAL CONTEXT,

för att

designa och skapa system och sätta dessa i drift.
Även om fokus ligger på produkters livscykel och projektbaserade undervisningsformer svarande mot detta, så krävs ytterligare kunskaper för att klara av att genomföra det. Givetvis behövs ämneskunskaperna, men även generiska, det vill säga disciplinoberoende erfarenheter såsom analytisk förmåga, förmåga till experimenterande, kommunikation och att arbeta i
team. Vad man kan säga är att sektionerna 1, 2 och 3 ovan är
nödvändiga erfarenhetsmässiga byggblock för att stödja arbetet under sektion 4. Figuren nedan illustrerar detta.

4. CDIO
1. Disciplinary Knowledge and Reasoning

2. Personal and
Professional Skills

3. Interpersonal
Skills

Figur 1. Byggblock i förmågor och kunskaper (CDIO Syllabus)
Uppställning i sektioner ovan svarar i sin tur mot en nivå 1 av
CDIO syllabus. Nivå 2 kan ses nedan. För ytterligare nivåer refereras till mer material angående CDIO syllabus. Dock kommer
exempel att belysas senare.

1 DISCIPLINARY KNOWLEDGE AND REASONING
1.1 KNOWLEDGE OF UNDERLYING MATHEMATICS
AND SCIENCE
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1.2 CORE FUNDAMENTAL KNOWLEDGE OF ENGINEERING
1.3 ADVANCED ENGINEERING FUNDAMENTAL
KNOWLEDGE, METHODS AND TOOLS
2 PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS AND ATTRIBUTES
2.1 ANALYTICAL REASONING AND PROBLEM SOLVING
2.2 EXPERIMENTATION, INVESTIGATION AND
KNOWLEDGE DISCOVERY
2.3 SYSTEM THINKING
2.4 ATTITUDES, THOUGHT AND LEARNING
2.5 ETHICS, EQUITY AND OTHER RESPONSIBILITIES
3 INTERPERSONAL SKILLS: TEAMWORK AND COMMUNICATION
3.1 TEAMWORK
3.2 COMMUNICATIONS
3.3 COMMUNICATIONS IN FOREIGN LANGUAGES
4 CONCEIVING, DESIGNING, IMPLEMENTING, AND OPERATING SYSTEMS IN THE ENTERPRISE, SOCIETAL AND ENVIRONMENTAL CONTEXT
4.1 EXTERNAL, SOCIETAL AND ENVIRONMENTAL
CONTEXT
4.2 ENTERPRISE AND BUSINESS CONTEXT
4.3 CONCEIVING, SYSTEMS ENGINEERING AND
MANAGEMENT
4.4 DESIGNING
4.5 IMPLEMENTING
4.6 OPERATING

Intressant är här att se hur man kan skapa kursinnehåll som
svarar mot ett innehåll av ovanstående. En diskussion om detta
kommer att presenteras senare i detta bidrag. Man bör dock
känna till att CDIO ska ses som ett ramverk som tillämpas för
ett program som helhet. Det är alltså inte så att man ska eftersträva att möta alla lärandemål från CDIO syllabus i en och
samma kurs.
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Man kan kanske fråga sig vilken nytta uppställningen ovan kan
ha, om det rent av inte bara är frågan om självklarheter. Dock
kan man se en stor nytta i att en sådan sammanställning verkligen har formaliserats och att grunderna för denna, via undersökningar i teknikindustrin, gör den särskilt motiverad. Den
utgör sedan även en mer eller mindre väldefinierad utgångspunkt för strategier för medvetna betraktelser av utbildning.

Angående disciplinära kunskaper inom datavetenskap
För att återgå till 1 DISCIPLINARY KNOWLEDGE AND REASONING, så
gäller detta de kunskaper som svarar mot disciplinen. I CDIOsammanhang är dessa självfallet viktiga men tonas ner i diskussionerna till förmån för de icke-disciplinära, eller generiska
lärandemålen. Väsentligt är att inse att man inte har som avsikt
att minska ner på det disciplinberoende innehållet, utan snarare att inom ett utbildningsprogram sätta in det i en kontext
som är CDIO-anpassad. Man kan alltså inom ett utbildningsprogram ha kurser som är strikt teoretiska, men där delar av
teorier ges träningsutrymme inom kurser med projektbaserad
karaktär.
Datavetenskap är en relativt ny disciplin som på kort tid tvingats gå igenom omfattande mognadsprocesser. Bowen & Marton
(1998) betonar vikten av aspekter på en disciplin som krävs för
att denna ska uppfattas som mogen och trovärdig. De nämner
exempelvis internationella vägledande organisationer, etiska
förhållningssätt och en etablerad så kallad Body of Knowledge,
BoK. Med BoK menas de samlade kunskaper en professionell
utövare inom disciplinen bör ha, det vill säga detta är även vägledande för vad en utbildningsinstitution inom disciplinen bör
ta upp. För datavetenskaps del är en sådan beskriven i
ACM/IEEE Computer Science Curriculum
(http://iiscs.wssu.edu/drupal/acm_cs_curriculum), där man
pekar ut ett antal nyckelområden, såsom Algorithms and Complexity, Descrete Structures, Networking and Communication,
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Platform-based Development och Software Engineering. Just i
fallet för Datavetenskap vid HKR kan man se att detta är väl
uppnått inom utbildningen. Man kan alltså säga att kategori 1
DISCIPLINARY KNOWLEDGE AND REASONING är uppfylld och vi har
då istället lagt fokus på de tre efterföljande mer generiska kategorierna och motsvarande lärandemål.
CDIO syllabus på högre detaljnivå, exempel
Som tidigare nämnts har CDIO syllabus utvecklats som ett system av lärandemål på flera nivåer av detaljrikedom. Så på nivå
1 talar man om lärandemålet 2 PERSONAL AND PROFESSIONAL
SKILLS AND ATTRIBUTES, medan man på nivå 2 utvecklar detta
till:
2 PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS AND ATTRIBUTES
2.1 ANALYTICAL REASONING AND PROBLEM SOLVING
2.2 EXPERIMENTATION, INVESTIGATION AND
KNOWLEDGE DISCOVERY
2.3 SYSTEM THINKING
2.4 ATTITUDES, THOUGH AND LEARNING
2.5 ETHICS, EQUITY AND OTHER RESPONSIBILITIES

Även om det är både intressant och värdefullt att följa hur lärandemålen sedan utvecklas till nivå 3 och nivå 4, är det givetvis inte möjligt att redovisa alla dessa i denna framställning.
Istället hänvisas till www.cdio.org och CDIO syllabus v 2.0, Appendix A och B, för fullständiga detaljer. Dock inkluderas nedan
ett exempel från nivå 3 utgående från lärandemålet 2.4 ATTITUDES, THOUGH AND LEARNING.
2.4 ATTITUDES, THOUGHT AND LEARNING
2.4.1 Initiative and the Willingness to Make Decisions in the Face of Uncertainty
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2.4.2 Perseverance, Urgency and Will to Deliver,
Resourcefulness and Flexibility
2.4.3 Creative Thinking
2.4.4 Critical Thinking
2.4.5 Self-awareness, Metacognition and
Knowledge Integration
2.4.6 Lifelong Learning and Educating
2.4.7 Time and Resource Management
Man kan här bland annat se att ATTITUDES, THOUGH AND
LEARNING utvecklas i Self-awareness, Lifelong Learning and
Educating och Time and Resource Management. Avslutningsvis exemplifieras den mest detaljrika nivån genom lärandemål 2.4.6 och 2.4.7. Det kan dock ses som en rekommendation att vidare studera de olika nivåernas större detaljrikedom
även för ytterligare lärandemål.
2.4.6 Lifelong Learning and Educating
The motivation for continued self-education
The skills of self-education
One’s own learning styles
Relationships with mentors
Enabling learning in others
2.4.7 Time and Resource Management
Task prioritization
The importance and/or urgency of tasks
Efficient execution of tasks

Jämförelser med andra utbildningsramverk
Som tidigare nämnts är CDIO och dess lärandemål i CDIO syllabus, ett resultat av ingående undersökningar kring vad teknikindustrin behöver av nyutexaminerade studenter. Vad som
vidare är intressant är att detta resultat är fullt jämförbart med
olika styrande utbildningsramverk, exempelvis från USA, Ka99

nada, eller från Sverige via högskoleförordningen. Med andra
ord kan man säga att om man följer CDIO för ett utbildningsprogram, så lever man också upp till, examensmålen i högskoleförordningen. Genom att jämföra högskoleförordningens
samtliga mål med CDIO och utbildningsprogrammet har man
alltså en garanti för att man utför sitt uppdrag som utbildningsinstitution.
I det följande bidrar jag med en sammanfattning av jämförelser
mellan dessa olika ramverk. Jag börjar med att visa en sådan
jämförelse från CDIO syllabus, mellan denna och CEAB, en kanadensisk motsvarighet till högskoleförordningen (CDIO Syllabus). Vidare presenterar jag själv en jämförelse mellan examensmål från högskoleförordningen och CDIO syllabus. Slutligen tar jag upp CDIO-material där man jämför CDIO syllabus
med UNESCO:s fyra grundpelare för utbildning. Även här kan
man se en god överensstämmelse.

Jämförelser mellan CDIO och CEAB
CEAB står för Canadian Engineering Accreditation Board, där
detta beskriver diverse kriterier för ingenjörsutbildningar.
2008 tillkom tolv punkter svarande mot lärandemål för ingenjörsutbildningar, där man visar att dessa svarar väl mot CDIO
syllabus på nivå 2, enligt nedan. För mer information om CEAB
och denna jämförelse, samt jämförelser med exempelvis ABET,
en amerikansk motsvarighet, så hänvisas till CDIO syllabus,
sidan 13 till 15.
En uppställning av lärandemål från CEAB, samt en CDIOmatchning mot dessa i Figur 2:
3.1.1. Knowledge Base for Engineering
3.1.2. Problem Analysis
3.1.3. Investigation
3.1.4. Design
3.1.5. Use of Engineering Tools
3.1.6. Individual and Team Work

100

3.1.7. Communication Skills
3.1.8. Professionalism
3.1.9. Impact of Engineering on Society and the Environment
3.1.10. Ethics and Equity
3.1.11. Economics and Project Management
3.1.12. Life-Long Learning.
J
CDIO Syllabus

1

2

CEAB Graduate Attributes Criteria 3.1
3
4
5
6 7 8 9 10
11

1.1 Knowledge of Underlying Mathematics, Science
1.2 Core Engineering Fundamental Knowledge
1.3 Advanced Eng. Fundamental Knowledge, Methods, Tools
2.1 Analytical Reasoning and Problem Solving
2.2 Experimentation, Investigation and Knowledge Discovery
2.3 System Thinking
2.4 Attitudes, Thought and Learning
2.5 Ethics, Equity and Other Responsibilities
3.1 Teamwork
3.2 Communications
3.3 Communication in Foreign Languages
4.1 External, Societal and Environmental Context
4.2 Enterprise and Business Context
4.3 Conceiving, Systems Engineering and Management
4.4 Designing
4.5 Implementing
4.6 Operating
Strong Correlation

!

Good Correlation

Figur 2. CDIO och CEAB (CDIO Syllabus)

Jämförelser mellan CDIO och examensmålen för kandidatexamen
Jag bidrar här med en egen jämförelse mellan CDIO och utbildningsmålen för kandidatprogram, enligt högskoleförordningen.
CDIO riktar sig visserligen i första hand till ingenjörsutbildningar, men även näraliggande verksamheter kan fungera utan
konflikter med CDIO. För Datavetenskap vid HKR, har vi flera
program som är ingenjörsmässiga till sin karaktär och vi har
många likheter mellan kandidatprogrammet och ingenjörsprogrammet. Att jag här väljer kandidatprogrammet som jämförelse beror dels på att även detta ges enligt principer för CDIO,
och dels på att jag utvecklade egenutvärderingen till UKÄ för
just kandidatprogrammet. Då jag varit särskilt aktiv i båda
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dessa utbildningssystem blir alltså just denna jämförelse särskilt intressant. Högskoleförordningen har följande huvudsakliga uppdelning, man har alltså här en struktur som inte helt
överensstämmer med CDIO:s sektioner.
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen,
inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap
om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon
del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
2. visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant
information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
3. visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
4. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
och
5. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom
det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
6. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter,
7. visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors
ansvar för hur den används, och
8. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och
att utveckla sin kompetens.
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I tabellen i figur 3 nedan matchas utbildningsmålen 1-8 från
högskoleförordningen (vågrätt) mot CDIO:s lärandemål på nivå
2. För att hitta tydlig överensstämmelse kan det dock behövas
att man går ner i nivåerna för att nå en större detaljnivå. Här
kan man exempelvis motivera mål 8 med en matchning mot
2.4.6 Lifelong Learning and Educating från nivå 3.

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

1
X
X
X

2

3

4

5

6

7

8

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Figur 3. CDIO och högskoleförordningen för kandidatprogram
Till att börja med kan man se att alla målen 1-8 går att finna i
CDIO syllabus. Vad som vidare kan vara intressant här är att se
att exempelvis projektbaserade undervisningsformer inte representeras i kandidatprograms examensmål. Senare kommer
jag dock att visa att projektbaserad undervisning leder till att
en rad av övriga CDIO-lärandemål per automatik uppfylls.
103

Jämförelser mellan CDIO och UNESCO:s Four Pillars of
Education
CDIO:s uppdelning i fyra huvudsektioner har ingen direkt motsvarighet i vare sig den svenska högskoleförordningen, eller
andra utbildningsramverk, såsom ABET eller CEAB. UNESCO är
en fristående och oberoende del av FN och svarar mot utbildning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). UNESCO:s så kallade Four Pillars
of Education, har utvecklats tidigare än CDIO, men där CDIO i
sin tur utvecklats helt oberoende av detta. Här kan man dock se
en överenstämmelse mellan dessa fyra pelare och CDIO:s fyra
sektioner. I CDIO syllabus v 2.0, presenteras denna jämförelse.
Jag tar här endast upp en kort sammanfattning av denna presentation, men det kan definitivt vara värt att fördjupa sig i
både the Four Pillars och jämförelsen mellan dessa och CDIO
syllabus.
UNESCO:s Four Pillars of Education:
1. Learning to Know
2. Learning to Do
3. Learning to Live Together
4. Learning to Be
I sammanhang av ingenjörsutbildningar och CDIO syllabus kan
man se följande:
• Pelare 1 svarar mot de grundläggande och avancerade
kunskaper som gäller inom en disciplin. Det vill säga
svarande mot CDIO:s sektion 1 Disciplinary Knowledge and
Reasoning
•

Pelare 2 är sådant som har att göra med utveckling av
system, i projekt i sammanhang av samhälle och miljö,
alltså vad som nämns i CDIO:s sektion 4 Conceiving, Designing, Implementing and Operating Systems in the Enterprise, Societal and Environmental Context.
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•

Pelare 3 tar upp sådant som har att göra med arbete i
grupp och kommunikation inom denna, vilket alltså refereras till i CDIO:s sektion 3 Interpersonal Skills:
Teamwork and Communication

•

Pelare 4 handlar om individuella förmågor kring problemlösning, kritiskt tänkande mm, det vill säga förmågor som refereras till via CDIO:s sektion 2 Personal
and Professional Skills and Attributes,

I CDIO syllabus förs en djupare diskussion i jämförelsen med
UNESCO:s Four Pillars of Education, vilken är värd att ta del av.
Kort kan man dock säga att det kan ge stor pondus i en utbildningssituation om man kan referera till att man inte bara följer
ett internationellt utbildningsramverk, utan även lever upp till
FN:s uppsatta mål för utbildning.

Reflektioner kring att hantera generiska lärandemål
Projektbaserade kurser inom datavetenskap kan typiskt innefatta tämligen omfattande delmoment i design och konstruktion. Särskilt då sådana kurser ligger på 15 hp innebär det tämligen stora utmaningar för både studenter och lärare. Förutom
förmågor angående design och konstruktion behöver studenterna förhålla sig väl till koordination, planering, samarbeten,
goda förhållningssätt, med mera. Projektkurser kan genomföras enligt ad hoc-principen, det vill säga man kör processen för
att färdigställa projektet på det sätt som passar bäst för stunden. Andra sätt är att använda, inom Software Engineering,
erkända processmodeller (Sommerville, 2010), där man mera
tydligt definierar hur man ska jobba och koordinera sitt arbete.
I de projektkurser som hålls inom Datavetenskap används
mestadels definierade processmodeller som grund, något som
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exempelvis beskrivits i (Einarson, 2011) och (Einarson,
2013b). Modellen är reglerad så att man inför flera i tiden återkommande formella möten. Inför dessa har studenterna utvecklat olika typer av dokument som svarar mot status på arbetet och systemet under utveckling. Kommunikation, skriftlig
och muntlig finns explicit med som en del i arbetsmodellen.
Utöver detta krävs informella diskussioner mellan gruppmedlemmarna för att koordinera och planera arbetet. Detta i sig
kräver att man har en välvillig inställning till gruppen och till
projektansvariga, men även att man är beredd till konstruktiva
självreflektioner. Allt detta krävs för att studenterna ska ro
iland projekten. Man kan här återgå till Figur 1, som visar att
för att utföra en komplex projektuppgift, så krävs kunskaper
och erfarenheter ur CDIO:s sektioner 1, 2 och 3. Man kan här
vända på resonemanget och visa att, om man väl börjar med ett
projektarbete så kommer detta snarare att medföra arbeten ur
sektionerna 1, 2 och 3. Man kan se att projektkursen omfattar
aktiviteter ur samtliga sektioner, enligt nedan. Dessutom uppfylls i stort sätt alla lärandemål i CDIO syllabus på nivå 2. Resonemanget nedan förtydligar detta:
1. DISCIPLINARY KNOWLEDGE AND REASONING. Kursen bygger på och utvecklar disciplinära kunskaper inom datateknik. Nya tekniker tillkommer och fördjupningar sker.
Slutsats: Samtliga lärandemål för sektion 1, på nivå 2
uppfylls.
2. PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS AND ATTRIBUTES. För att kunna genomföra projektet krävs det att
man bland annat analyserar problem och tänkbara lösningar, experimenterar kring prototyper och har
systemtänk. Vidare tränas man bland annat i att tänka
etiskt och kring sitt eget lärande för att genomföra sin
del av projektet. Slutsats: Samtliga lärandemål för sektion 2, på nivå 2 uppfylls.
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3. INTERPERSONAL SKILLS: TEAMWORK AND COMMUNICATION. Kursen hålls på engelska, ett andraspråk för de
flesta, och kommunikation är ytterst väsentligt för det
samarbete som krävs i projektarbetet. Slutsats: Samtliga
lärandemål för sektion 3, på nivå 2 uppfylls.
4. CONCEIVING, DESIGNING, IMPLEMENTING AND OPERATING SYSTEMS IN THE ENTERPRISE AND SOCIETAL CONTEXT. Denna sektion är central för projektarbeten, men

här kan man ändå hitta ett par punkter med lite tveksam
uppfyllelse. Punkterna 4.1 och 4.2 diskuteras möjligtvis,
men har tämligen svag koppling. Punkten 4.6 är kanske
dock den som är svagast. Med Operate, menas att sätta
ett system i drift och hålla det i drift under systemets
livslängd. Det är en vanlig svårighet att uppnå längre än
till just färdigställandet. Slutsats: lärandemålen 4.3, 4.4
och 4.5 är med självklarhet uppfyllda i kursen för sektion 4, på nivå 2, medan målen 4.1, 4.2 och 4.6 inte helt
uppfylls.
Man kan se här att ett flertal av de generiska lärandemålen från
sektionerna 2, 3 och 4 uppfylls genom projektarbetena. Vad
man sedan kan fråga sig är hur man betygsätter dessa. I processmodellen ingår moment med för muntlig och skriftlig
kommunikation, hur man berättar om sina framsteg blir väsentligt, och detta innefattar också kommunikation inom projektgruppen. Detta är moment som är möjliga att värdera mot
en skala, till exempel U, 3, 4, 5. Likaså kommuniceras principer
för krav, design och konstruktion vilket också kan betygsättas
på liknande sätt.
De svåraste generiska lärandemålen ur bedömningssynvinkel,
är de man ser i sektion 2 och undergrupperna 2.4 och 2.5. De
tre föregående, 2.1, 2.2 och 2.3 kan göras synliga i processmodellen via de resultat man visar upp. Särskilt attityder, eller
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kanske snarare förhållningssätt, samt etik, ur 2.4 och 2.5, är
något som är ytterst väsentligt då man arbetar i grupper. Experiment har här gjorts med något som kallas The Code of Ethics,
CoE (http://www.acm.org/about/se-code), där detta representerar ett antal sätt att förhålla sig till sitt arbete, produkten likaväl som sina kollegor. Genom att uppmuntra projektdeltagarna att reflektera över CoE så är det tänkt att dessa ska få
upp ögonen för hur de agerar i olika sammanhang. I (Einarson,
2013a) beskrivs arbetet med att introducera CoE i kursen och
hur detta ledde till tydliga förbättringar av kursdeltagarnas
arbetsprocesser. Uppgiften med att betrakta CoE är dock något
som är svårt att gradera om än ett nödvändigt kursmoment. I
sådana fall är det lämpligare att ha en U – G gradering. Det vill
säga, det är obligatoriskt att ägna sig åt materialet på något
sätt, gör man det får man även godkänt på detta.
Det finns ett antal lärandemål som man vill att studenterna ska
ha med sig ifrån en kurs och där det kan vara svårt att ha motsvarigheter i graderade examinationsmoment. Att ha dessa
som obligatoriska moment med ett G om man deltar är dock en
möjlighet för att ändå lyfta fram vikten av vissa kunskaper, förståelser eller förhållningssätt, såsom till exempel etiska förhållningssätt.

Demola, en plattform för VFU
Demola (http://demola.net/about) med ursprung från Tammerfors, Finland, är en öppen innovationsplattform för studenter, universitet och företag. Dess framgångsrika prisbelönta
tillvägagångssätt har påverkat flera andra europeiska regioner
att delta i Demola-nätverket. Konceptet bygger på väletablerade avtal mellan universitet, studenter och företag. Demola
har nyligen initierats i vad som kallas Demola South Sweden,
som omfattar flera deltagare från akademin (bl.a. HKR), företag
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och andra organisationer i södra Sverige. Som exempel kan
man se samarbeten där ekonomistudenter från Lunds universitet och programvaruutvecklingsstudenter från HKR, ger affärsmodeller och systemprototyper åt till exempel Sony Mobile,
eller Ericsson. Demola i sin form utgör en intressant plattform
för VFU.
Vad om är väsentligt för Demola och andra former av VFU är
att akademin kan stå som ansvarig för att lärandemålen garanteras. För detta behövs studier av vilka lärandemål som är aktuella att adressera i VFU-verksamheten. För Demola har detta
gjorts höstterminen 2013 med utgångspunkt i CDIO, vilket
också redovisas i Einarson (2014) och Einarson & Lundblad
(2014). Undersökningarna var till viss del experimentella så till
vida att ett antal lärandemål från CDIO syllabus valdes ut för att
analyseras via kursutvärderingar av studenter. Ur CDIO syllabus kan väljas ett flertal sådana lärandemål av särskilt intresse för specialgranskning.
Arbetet med att studera kursutvärderingar gjordes även höstterminen 2014, vilket redovisas i Einarson, Wendin & Saplacan
(2015) där vi fick en mycket positiv peer review-kommentar:
“Very useful work and reference for CDIO community”. I detta fall
utgick studenternas projekt ifrån ett forskningsrelaterat Vinnova-stött projekt (se mer i Einarson et al. (2015) för information om projektet och dess resultat) med flera industripartners.
Arbetet gav än mer inspiration till ett fokus på ett antal väl
valda lärandemål från CDIO syllabus, och för att få dessa accepterade som en del av Demolaorganisationens officiella lärandemål. Under hösten pågår ett projekt med deltagare från
Datavetenskap på HKR och partners i Finland med ansvar i
Demola-organisationen. Syftet med projektet är att välja ut
lämpliga lärandemål ur CDIO syllabus och få dessa utvärderade
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genom en ny evalueringsteknik för detta. Vi kommer även att
betrakta användandet av lämpliga lärandemål som en del i projektkursernas genomförande i syfte att låta studenterna reflektera och öka sin egen medvetenhet kring dessa och deras förhållande till dem.

Avslutning
Detta bidrag har gett en introduktion till CDIO som en del i ett
projekt med medel från LRC vid HKR. Ett syfte med bidraget är
att sprida information kring CDIO och försöka skapa ett större
intresse för detta utbildningsramverk även utanför gruppen för
Datavetenskap. Bidraget här, förutom återgivningar kring vad
CDIO står för, är också reflektioner, en matchning mellan de
lärandemål som tas upp i CDIO syllabus och högskoleförordningens mål för kandidatexamen, och i ytterligare något fall en
presentation av innehåll ur en projektkurs och hur moment i
denna kurs avspeglas väl i CDIO syllabus. I första hand är
denna skrift en översikt. Mycket av det som beskrivs här förtjänar mer utrymme än vad som här erhållits. Man kan exempelvis gå in på mer detaljer kring jämförelser mellan olika utbildningsramverk, hur man svarar mot generiska lärandemål
på kursnivå, och hur man bedömer studenters prestationer i
förhållande till mål. Sådana diskussioner lämnas dock till framtida framställningar.
CDIO riktar sig i första hand till ingenjörsutbildningar, medan
diskussioner här sker utifrån en kurs från ett kandidatprogram.
I detta fall har det inte någon signifikant betydelse, då kandidatprogrammet till sin karaktär är tämligen professionsnära.
En fråga man kan ställa sig är vilka möjligheter det finns att
sprida CDIO även till andra professionsnära ämnesområden
inom HKR. I CDIO syllabus tas en utveckling av denna fram där
man riktar sig mer åt entreprenörskap och ledarskap. Kan man
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med detta tillägg se att man exempelvis inom ekonomiutbildningar skulle kunna bedriva CDIO-baserad undervisning? Kan
sjuksköterskeutbildningar drivas enligt CDIO-synsätt, eller
möjligtvis designutbildningar? Kan vidare CDIO vara något av
allmänt intresse för pedagoger? Disciplinnära lärandemål och
särskilt generiska lärandemål berörs av CDIO. Vad som ytterligare behövs är att hitta former för verksamhetsnära- eller
verksamhetsintegrerat lärande, där dessa ligger väl i linje med
CDIO.
Efter de introducerande CDIO-undersökningarna har arbetet
med CDIO gått vidare vid Datavetenskap vid HKR. Datavetenskap är medlemmar i CDIO-organisationen sedan våren 2013
och har nyligen startat de program som vi utvecklat enligt
CDIO:s principer och ramverk. Avslutningsvis har jag en förhoppning om att det finns ett intresse att föra ytterligare diskussioner kring CDIO på HKR. Datavetenskap vill då ytterligare
synliggöra hur vi tillämpar CDIO inom vårt ämne, och vilket
utfall vi fått av detta, samt bidra till allmänna pedagogiska diskussioner kring CDIO som utbildningsparadigm.
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Goda Exempel
Studentuppgift under VFU i psykiatri
Irene Persson

Under sin VFU i psykiatrin har studenterna som uppgift att intervjua en patient eller klient utifrån ett givet frågeunderlag.
Efter att intervjun genomförts skall studenten välja ut ett frågeområde som han eller hon uppfattade som särskilt angeläget
för den intervjuade. Därefter ska de koppla tre vetenskapliga
artiklar till frågeområdet, gärna med motsägelsefullt innehåll.
Studenten redogör intervjun och artikelresultaten för personalen. Det innebär att personalen ofta får mer kunskap om den
intervjuade personen samt får ta del av de vetenskapliga resultaten och på så sätt kan ett verksamhetsintegrerat lärande ske,
vilket handledarna ofta nämner. Många gånger har det blivit
skillnad för patienten eller klienten efter att handledarna tagit
del av studenternas intervjuer och artiklar. En patient som
hade svårt att sova nekades sömntabletter och man sa rutinmässigt att patienten fick försöka sova ändå. Efter studentens
intervju ändrade personalen sig och patienten fick en tablett att
sova på vilket förändrade honom till en glad och pigg person.
En annan patient hade blivit intervjuad av ett stort antal studenter eftersom patienten gärna ville berätta sin historia för
någon som var intresserad. När patienten senast blev tillfrågad
tackade patienten nej med motivet att denna hade bearbetat
färdigt nu. En annan patient som intervjuades hade önskemål
om att få ett enklare jobb. Studenten funderade på om hon
skulle kunna hjälpa till med det, använde sina kontakter och
lyckades finna något som passade. Den intervjuade blev mycket
glad. Detta var det första jobb personen haft i sitt liv.
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Uppföljning av intervjuerna görs i ett seminarium på skolan där
alla får ta del av de avidentifierade intervjuerna och diskutera
artiklarna. Studenterna menar att de lär sig väldigt mycket av
varandra.
Att VFU gör skillnad för patient och klient stöds av en ny avhandling av Niklas Andersson, När vårdande och lärande sammanfaller : patienters, studenters och handledares erfarenheter
av möten på en utbildningsvårdavdelning inom psykiatrisk vård,
där han menar att studenter kan göra patienter inom psykiatrin friskare. Han säger att patienterna var medvetna om att det
kunde finnas risker eftersom studenterna är relativt oerfarna,
men att de ändå föredrog att vårdas av studenterna för de var
mer motiverade och var villiga att lära sig, och att de gärna
lyssnade på patienten. Då patienten fick berätta sin historia för
någon som lyssnade intresserat ökade lärandet om den egna
livssituationen vilket påverkade personens hälsa i rätt riktning.
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VFU – ett sätt att utveckla ”ickeakademiska” professionsrelevanta
kunskaper, färdigheter och förmågor
Johanna Sylvander & Pernilla Broberg
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Introduktion
Till skillnad från andra program på Högskolan Kristianstad
(HKR) har Ekonomprogrammet inte någon lång tradition av
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). På kandidatnivå har VFU
varit ett inslag sedan våren 2012. Kursen, som heter Ekonomens roll och arbetsuppgifter – praktiska erfarenheter, syftar
till att studenten i samverkan med företag eller organisationer
(s.k. VFU-samarbetspartner) och yrkesarbetande ekonomer
ska skaffa sig en mångsidig bild av ekonomens roll och arbetsuppgifter. Kursen syftar också till att studenten ska träna sig i
att tillämpa företagsekonomiska kunskaper i en praktisk verksamhet (Högskolan Kristianstad, 2014), vilket innebär att studenterna för första gången får gå ut i verkligheten för att samla
empiri som sedan ska analyseras utifrån ett teoretiskt ramverk.
Det teoretiska ramverket som alla studenter får prova på att
använda är Jan Lindvalls (2009) modell Controllerns nya roll.
Modellen är ett slags föreställningsram om controllern som
handlande aktör vars roll, bestående av de förväntningar och
ansvar som förknippas med rollen, formas av de relationer och
resurser hen har att tillgå samt de rutiner och regler hen har
att förhålla sig till. Studenterna får i kursen även möjlighet att
testa på konsultrollen, där de i samråd med sin VFUsamarbetspartner får undersöka och kartlägga ett verksamhetsområde eller ”verksamhetsproblem” samt presentera
eventuella rekommendationer på åtgärder.
Studenterna, som arbetar i par under VFU:n, har ansvaret för
att ordna en VFU-samarbetspartner. Detta skiljer Ekonomprogrammet från de program med en längre tradition av VFU på
högskolan, som exempelvis lärarprogrammet, där platser tilldelas av högskolan (Aili & Nilsson, 2013). Efter kursens första
omgång upplevdes ett behov att bygga upp ett nätverk av VFU115

engagerade företag och organisationer, då flertalet studenter
fick arbeta hårt med att hitta sina VFU-samarbetspartners. Utmaningen för både studenterna och oss på Ekonomprogrammet har därför varit att säkerställa att det relativt stora antalet
ekonomstudenter hittar en VFU-samarbetspartner, då det
krävs cirka 80 sådana företag och organisationer som är villiga
att ställa upp för att alla studenter ska kunna slutföra kursen
varje år.
I avsaknad av en lång tradition av VFU har vi på Ekonomprogrammet fått bygga upp rutiner och former för samarbeten
med VFU-engagerade organisationer, i enlighet med HKR:s policy (Högskolan Kristianstad, 2012, s. 2). De medarbetare som
var inblandade i kursens första omgång insåg att det fanns ett
behov av en annan typ av kompetens än rent akademisk och
pedagogisk för att bygga upp ett väl fungerande och omfattande nätverk av VFU-samarbetspartners. Lösningen blev att
anställa en socialt kompetent och initiativrik person med uppdrag att agera företagskontakt för att komplettera VFU-teamet
(kursansvarig, föreläsare och handledare) inför andra kursomgången. Denna person är inte enbart en företagskontakt idag,
utan är den som bland annat säkerställer att samarbetet mellan
högskolan, studenterna och alla VFU-samarbetspartners fungerar samt ger studenterna det stöd de behöver under kursens
gång. Rollen benämns som VFU-samordnare och VFU-coach,
snarare än företagskontakt. Den som innehar den rollen idag är
Linda Johansson, vars roll ”på pappret” är administratör. Det
har varit en process att utveckla denna roll och samarbetet i
VFU-teamet. Rutiner och samarbeten har medvetet skapats
utifrån förutsättningen att studenterna själva tar ansvar för att
få tag på en VFU-samarbetspartner; detta utgår ifrån målet att
utveckla studenternas handlingsförmåga utifrån det arbetslivet
efterfrågar. Den lösning som finns idag utvecklar därmed inte
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bara studenternas akademiska kunskaper utan även ickeakademiska kunskaper som vi anser är väsentliga för att studenterna ska vara anställningsbara.

Varför ska vi utveckla icke-akademiska professionsrelevanta kunskaper, färdigheter och förmågor?
HKR:s vision är att ha Sveriges mest anställningsbara studenter, genom att studenterna under sin utbildning tillgodogör sig
kunskaper och förmågor som arbetslivet eftertraktar samt som
möjliggör en kontinuerlig individuell utveckling av nya kunskaper för att bibehålla den kunskap som eftertraktas (Högskolan Kristianstad, 2009). Anställningsbarhet är ett begrepp som
behandlats inom forskningen under en längre tid och ur olika
perspektiv (Cerna & Dalin, 2012). HKR har en strategisk syn på
anställningsbarhet, där begreppet kopplas till den nuvarande
arbetsmarknadens föränderlighet och de ökade kunskapskrav
som föränderlighet medför (Högskolan Kristianstad, 2009).
Inom ekonomprogrammet har vi tre inriktningar; Bank & Finans, Internationellt Företagande & Marknadsföring samt Redovisning & Revision. De tre inriktningarna förbereder studenterna inför olika ekonomroller och arbetsmarknaden för våra
studenter är inte enbart begränsad till dessa tre ”fält”, utan utbildade ekonomer finns i alla möjliga typer av positioner. Ekonomens yrkesroll är alltså ingen heterogen yrkesroll och ekonomer har en bredare arbetsmarknad än övriga program på
HKR.
Vad är det då arbetslivet efterfrågar för kunskaper för att man
ska anses som anställningsbar? Forskning har visat att arbetsgivare i många fall värderar allmänna färdigheter högre än yrkesspecifika kunskaper och färdigheter (Cerna & Dalin, 2012).
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Anställningsbarhet är ett koncept som mångt och mycket kretsar kring personcentrerade aspekter, som exempelvis individens anpassningsbarhet. Anpassningsbarhet, som forskning
visat, gynnar ens allmänna karriärsutveckling, och handlar inte
bara om att ha rätt kunskaper utan även att kunna anpassa sitt
beteende, sin personlighet och sina tankar till det situationen
kräver (Fugate et al, 2004). Anpassningsbarhet kräver att individen har ett pro-aktivt förhållningssätt och en god problemlösningsförmåga. Anpassningsbarhet är alltså en nödvändighet
på dagens dynamiska arbetsmarknad (Cerna & Dalin, 2012).
För att studenter ska vara anställningsbara krävs därmed att
de vågar vara proaktiva, ta eget ansvar och lösa de problem
som uppstår, oavsett vilken yrkesroll de kommer att få i framtiden.

Hur utvecklar vi icke-akademiska professionsrelevanta kunskaper, färdigheter och förmågor?
Det främsta sättet för oss på Ekonomprogrammet att utveckla
våra studenters icke-akademiska professionsrelevanta kunskaper, färdigheter och förmågor är att tvinga dem att vara
proaktiva och ta eget ansvar. Detta gör vi genom att de själva
har ansvaret för att hitta en VFU-samarbetspartner inför VFUkursen. Vi lämnar givetvis inte studenterna vind för våg att lösa
detta själva, utan det är där vår VFU-samordnare, Linda, finns
till hands. I det följande beskrivs hur vi organiserar detta arbete och vad vi ser som styrkor i vårt sätt att arbeta.
Cirka fyra månader innan kursstart anordnar Ekonomprogrammet en VFU-dag där studenterna för första gången får information om VFU-kursen samt uppmanas och uppmuntras att
börja söka efter en VFU-samarbetspartner. Det senaste tillfället
hölls i samarbete med studentföreningen Cefyrekon under
Ekonomens dag, då flertalet VFU-samarbetspartners var in118

bjudna. Linda har från denna tidpunkt kontroll över vilka studenter som kontaktat vilka företag och organisationer, och var
studenterna har fått VFU-platser, för att säkerställa att inte enskilda företag och organisationer blir nerringda. Vissa företag
och organisationer, till exempel banker och revisionsbyråer, är
mer populära än andra. Under hela tiden fram till kursstart har
studenterna möjlighet att få hjälp av Linda som inte bara erbjuder hjälp med kontaktuppgifter till företag i sin uppbyggda
databas med samarbetspartners vid behov, hon coachar även
studenterna kring hur de ska agera i kontakten med företagen
och organisationerna, vad de kan säga och vilket material de
kan förmedla vidare från oss på Ekonomprogrammet. Linda
har en bakgrund inom underhållningsbranschen och hon har
därmed en god kunskap kring hur man för fram ett muntligt
budskap och hur man kan och bör uppföra sig i olika situationer. Därmed har hon möjlighet att coacha studenterna i att våga
ta kontakt och hur de praktiskt ska gå till väga för att söka kontakt med specifika företag och organisationer på bästa sätt.
Detta arbetssätt ger drivna studenter möjligheten att säkra en
VFU-plats i god tid men också stöd och hjälp för de studenter
som har svårare att hitta egna organisationer. Arbetssättet
uppmanar och uppmuntrar alla studenter till att vara proaktiva, ta eget ansvar och lösa problem som uppstår och de får
stöd i denna process och kan därmed utveckla dessa förmågor.
Linda har även initierat och organiserat ett samarbete med mer
fasta VFU-samarbetspartners, där studenterna får ansöka om
VFU-platser genom en rekryteringsprocess. Studenterna får
alltså en möjlighet att träna på att skriva CV och personligt brev
och hantera en anställningsintervju, samtidigt som dessa samarbetspartners får en möjlighet att på ett mer autentiskt sätt
hitta eventuella framtida anställda. Detta ger studenterna inblick i hur en rekryteringsprocess fungerar och möjligheten att
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utveckla sitt CV, sitt beteende under en anställningsintervju
och en insyn i vad de specifika företagen och organisationerna
ställer för krav på ekonomer. Detta kompletterar de moment i
kursen där studenterna ska identifiera de krav som ställs på
yrkesverksamma ekonomer genom att applicera Lindvalls
(2009) modell, vilket vi menar bidrar till insikter om vilka kunskaps- eller färdighetsområden studenterna behöver utveckla
för att vara anställningsbara. Vi ser detta som ett sätt att utveckla ett pro-aktivt förhållningssätt, där studenterna uppmanas och uppmuntras att ta ett aktivt ansvar för sitt eget lärande.
Sammanfattningsvis innebär kursens upplägg att studenten får
ta ett stort ansvar för sitt eget lärande och möta situationer
som de får lösa på egen hand, som exempelvis att etablera en
kontakt med en samarbetspartner men också att i samråd med
denna identifiera ett relevant fokus för konsultrapporten. Kursen lägger således stor vikt vid att inte enbart utveckla akademiska förmågor, utan att träna studenterna i att våga ta för sig,
ta kontakt, våga komma med egna sätt att lösa problem, som
inte bara utvecklar studenternas självförtroende utan, som vi
ser det, därmed också ökar deras anställningsbarhet. Vår erfarenhet och kursutvärderingar tyder på att studenterna inte
alltid uppskattar kursen i början, då det kan kännas svårt och
skrämmande att ta eget ansvar och ha relativt få instruktioner
ifrån kursteamet att förhålla sig till. Under kursens gång upplever dock många studenter ett uppvaknande och får insikter om
sitt eget lärande och sina förmågor just på grund av detta.
De rutiner och samarbeten som skapats i denna kurs hade inte
varit möjliga utan att ha ett VFU-team med både akademisk och
icke-akademisk kompetens och arbetet med kursen hade varit i
princip omöjligt utan en VFU-samordnare. Även om kursen har
utvecklats till den form den har idag, krävs det fortsatt utveckl120

ing för att studenterna ska få så mycket akademisk och ickeakademisk kunskap som möjligt med sig från oss, så att de blir
Sveriges mest anställningsbara studenter. Vi vill främst se till
att fler studenter får möjligheten att genomgå en rekryteringsprocess, vilket kräver fler fasta VFU-samarbetspartners. Vi vill
även att studenterna utvecklar sin förmåga att skriva mer
verksamhetsnära texter. Det som dock inte kommer att förändras är att studenterna får ta ett eget ansvar för att ordna en
VFU-samarbetspartner, då vi ser att detta fyller en ytterst viktig uppgift, nämligen att det utvecklar studenternas förmåga att
agera proaktivt och problemlösning.
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Sjuksköterskestudenters VFU i utlandet
Eva Granath & Kerstin Samarasinghe

”Ska, ska vi inte, ska, ska inte???”
”Att åka utomlands för att göra en praktik i sjuksköterskeprogrammet var inte självklart för någon av oss. Ville vi verkligen
lämna Sverige, familj och vänner? Allt det trygga och kända för
något okänt? Men när beslutet väl var taget kändes det helt
rätt. Och nu i efterhand ångrar vi inte en sekund att vi tog chansen att åka till Sri Lanka!”
Så här beskriver två av de många sjuksköterskestudenter vid
Högskolan Kristianstad (HKR) som har genomfört verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands sina VFU-erfarenheter.
En av internationaliseringens målsättningar vid HKR är att
möjliggöra för studenter att vistas en del av sin utbildningstid
utomlands. Det tre-åriga sjuksköterskeprogrammet samt specialistutbildningen till distriktssköterska vid Sektionen för
hälsa och samhälle, på HKR arbetar för att tillgodose denna
målsättning och har därför mångårig erfarenhet av student-och
lärarutbyte inom ramen för VFU både inom och utanför
Europa. Cirka 10-15 studenter från dessa program genomför
årligen olika långa VFU-utomlands.
Sjuksköterskestudenterna informeras om möjligheten till VFU
redan under utbildningens första termin av sjuksköterskeprogrammets internationella koordinator. Till sin hjälp har hon
personal från högskolans International Office samt de sjuksköterskestudenter som nyligen genomfört VFU i utlandet. Information gällande VFU utomlands finns även på högskolans
hemsida, www.hkr.se/sv/utbildningar/extrainfo-om123

program/vgsk1/utlandsstudier/. Under sjuksköterskeutbildningens andra termin påminns studenterna om att det är dags
att ansöka om VFU utomlands. Denna ansökan ska vara sjuksköterskeprogrammets internationella koordinator tillhanda
helst ett helt år före utresan eftersom förberedelsen inför VFU i
utlandet tar lång tid i anspråk både för studenten, sjuksköterskeprogrammet och det utländska lärosätet. För studenten
innebär förberedelserna bland annat att studera kursen Global
Health 7,5hp, vaccinera sig och ansöka om visum vilket i sig
kan ta tre månader innan ansökan är beviljad samt eventuella
personliga arrangemang som exempelvis att hyra ut bostaden
under den tilltänkta utlandsperioden. Sjuksköterskeprogrammets internationella koordinator kontaktar det mottagande
lärosätet gällande tidsperiod för VFU:n, dess innehåll och lämplig handledare. Det mottagande lärosätet skickar därefter ett så
kallat invitation letter som bekräftar tillgänglig praktikplats och
handledare. Detta brev skickas tillsammans med studentens
visumansökan och är därmed avgörande för att visumet beviljas.
För att sjuksköterskestudenten ska få tillgodoräkna sig VFU: n
utomlands, måste denna säkerhetsställas genom ett så kallat
Learning Agreement. Detta innebär att ett dokument upprättas
som anger exakt vad studenten ska delta i och genomföra under VFU:n både innehålls-och tidsmässigt relaterat till den aktuella kursplanen i den svenska sjuksköterskeutbildningen.
Dokumentet inkluderar även avsedd tid för resor och studiebesök i landet i syfte att få en förståelse för VFU-placeringens sociokulturella kontext. Dokumentet undertecknas före studentens utresa av kursansvarig i sjuksköterskeutbildningen och
student samt av motsvarande kursansvarig på det utländska
lärosätet efter genomförd VFU.
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Sjuksköterskeprogrammet har för närvarande kontrakt det vill
säga en skriftlig bekräftelse på att lärosätet tar emot studenter
för VFU inom sjuksköterskeutbildningen, med ca 20 utländska
lärosäten så kallade partneruniversitet. Kontrakten ombesörjs
av högskolas International Office. Av dessa 20 lärosäten har
sjuksköterskeprogrammet koncentrerat sig på vissa länder
framförallt låg-och medelinkomstländer i Afrika såsom Etiopien och Zambia samt Sri Lanka och Vietnam i Asien. Detta
grundar sig på att lärare i sjuksköterskeprogrammet som bott
och arbetat i dessa länder hade befintliga kontakter med sjukhus och lärosäten som därefter fördjupats under årens lopp
och som i sin tur inspirerat till kontakter med andra lärosäten i
dessa världsdelar såsom Uganda, Gambia och Thailand. Kontrakt finns även med våra nordiska grannländer och USA samt
Spanien, England, och Litauen. För närvarande pågår utveckling av studentutbyte med Indonesien och Jamaica. VFU kan
även anordnas utifrån enskilda sjuksköterskestudenters önskemål i länder som programmet ännu inte har något kontrakt
med. I sådant fall kontaktar programmets internationella koordinator det utländska lärosätet för att upprätta ett kontrakt.
Studenten blir därmed en så kallad free mover och får själv bekosta sin utlandsvistelse det vill säga resa, uppehälle och eventuella kostnader för handledning under VFU.
För att underlätta för studenter att kunna genomföra VFU i lågoch medelinkomstländer utanför Europa ansöks det på sjuksköterskeprogrammet om stipendier från det SIDAfinansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme. Detta program är ett ömsesidigt utbytesprogram för både studenter och
lärare som i stort bekostar resa och uppehälle. Kravet är dock
att studenten ska genomföra VFU under minst tolv veckor.
Sjuksköterskestudenterna kan även ansöka om ekonomiskt
bistånd via Erasmus för VFU inom Europa under förutsättning
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att VFU perioden uppgår till minst åtta veckor. Utöver VFU i
utlandet kan sjusköterskestudenter som önskar samla material
till sin kandidatuppsats ansöka om Minor Field Studies (MFS)stipendier. Dessa stipendier gäller emellertid enbart för insamling av datamaterial i låg- och medelinkomstländer utanför
Europa. Högskolan Kristianstad har även inrättat ett eget resestipendium på max 6 000kr för de studenter som inte beviljats något annat stipendium.
Tre olika VFU-kurser har identifierats som lämpliga för utlands
VFU; Primärvårdskursen 15hp med fokus på folkhälsa och som
innefattar förlossning, mödra-och barnhälsovård, Psykiatrikursen 15hp för de studenter som behärskar landets språk eller
som genomför VFU i Norge eller Danmark, samt utbildningens
sista VFU-kurs som innefattar Hemsjukvård 15hp. Den senare
genomförs enbart i de Nordiska länderna eller i de länder där
hemsjukvården är utbyggd. De två första kurserna är förlagda
till sjuksköterskeprogrammets andra år och den tredje kursen
till programmets tredje år. MFS studierna är också förlagda till
utbildningens tredje år.
VFU periodens längd kan variera mellan tre och tolv veckor
beroende på i vilket land studenten skall göra sin VFU och om
studenten reser som free mover eller reser inom ramen för utbytesprogrammen Linnaeus-Palme respektive Erasmus. För
specialistutbildningen till distriktssköterska anpassas VFUperiodens längd och innehåll beroende på distriktsköterskestudentens arbetserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.
När studenten har lämnat in sin ansökan om att få göra VFU i
utlandet, kallar sjuksköterskeprogrammets koordinator studenten till en personlig intervju. Syftet med denna intervju är
att säkerställa studentens lämplighet för VFU i utlandet både
studiemässigt och socialt. Även studentens etnocentriska in126

ställning prövas utifrån frågor om skälet till att vilja göra VFU
utomlands och vilka förväntningar studenten har på denna.
Studenten informeras därefter om ansvaret att vara ambassadör för den egna högskolan och betydelsen av att respektera
landets kultur. I intervjun ingår även frågor om studentens hälsotillstånd. Detta gäller speciellt för de studenter som ska åka
till Asien och Afrika på grund av eventuella hinder för rekommenderade vaccinationer och de risker som är förknippade
med sjukhuspraktik i det tilltänkta landet. Studenterna får i
detta sammanhang skriftlig information om blodsmitta och hur
de skall hantera en uppkommen situation. Vidare efterfrågas
studentens studieprestationer eftersom ett kriterium för att för
få göra utlandspraktik är godkända betyg i samtliga kurser.
Studenten skall även före utresan ha genomfört kusen Global
health 7,5 hp med godkänt betyg, undantag för kortare VFU
upp till tre veckor inom Norden, som en förberedelse inför landets sociala och kulturella förhållanden.
Under själva VFU-perioden i utlandet har studenten tillgång till
en studentansvarig kontaktperson som är lärare vid det utländska lärosätets sjuksköterskeprogram och som bistår studenten med introduktion och schema utifrån studentens Learning Agreement samt hjälper till att lösa eventuella problem
som kan uppstå under VFU-perioden. Vidare får studenten
handledning av engelsktalande sjuksköterskor där så behövs. I
slutet av VFU-perioden får studenten ett skriftligt omdöme av
kontaktpersonen. Studenten får med sig teoretiska uppgifter
från sitt hemuniversitet som fortlöpande skickas in till respektive kursansvarig på sjuksköterskeprogrammet vid HKR för
bedömning. Dessa bedömningar tillsammans med den utländska kontaktpersonens bedömning utgör underlag för studentens slutbetyg för den aktuella kursen.
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Efter genomförd VFU i utlandet utvärderas denna av studenten
både på det utländska lärosätet före hemresan och på Högskolan Kristianstad efter hemkomsten. Dessutom redovisar studenten sin VFU för sina svenska kurskamrater i sjuksköterskeprogrammet, oftast via en PowerPoint-presentation samt skriver en reseberättelse som publiceras på Högskolans hemsida.
Innan studenten på nytt går ut i VFU i Sverige, måste testning
för meticillin resistenta staphylococcus aurus (MRSA) genomförts med negativt resultat. Studenten förväntas fortsättningsvis fungera som mentor för inkommande utländska sjuksköterskestudenter som i sin tur genomför VFU inom ramen för
sjuksköterskeprogrammet vid HKR.
Högskolans Internationaliseringspolicy innebär även att högskolans lärare ges möjlighet att undervisa utomlands och att
utländska lärare ges möjlighet att undervisa på högskolans
skilda utbildningsprogram. För närvarade har sjuksköterskeprogrammet fem beviljade Linnaeus-Palme utbytesprojekt vilket innebär att tio lärare per år har möjlighet att göra vardera
ett minimum av tre veckors lärarutbyte till något av partneruniversiteten. På motsvarande sätt tar sjuksköterskeprogrammet emot samma antal lärare från partneruniversiteten för
undervisning i sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningen till distriktssköterska. Utöver Linnaeus-Palme projekten
finns även möjlighet för lärarna att söka lärarutbyte med partneruniversiteten i Europa genom Erasmus programmet.

Slutsatser
Betydelsen av att Högskolan Kristianstad möjliggör VFU i utlandet för sjuksköterskeutbildningarna accentueras av att Sverige är ett multikulturellt land och det faktum att hela världen
är ett möjligt arbetsfält för sjuksköterskor. Att förstå olika länders hälsa utifrån rådande levnadsförhållanden så som kultur,
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ekonomi, geografi och klimat gagnar både sjuksköterskeprofessionen och den personliga utvecklingen. VFU:n måste dock
vara väl förberedd. För detta krävs en bra relation och öppen
kommunikation med det mottagande lärosätet. Det tar emellertid tid att bygga upp relationer och tålamod är därför en dygd i
detta sammanhang. En positiv och stödjande ledning samt kollegor som ser att utlandspraktik har ett värde för sjuksköterskeprofessionen och därmed är önskvärt i utbildningen har
definitivt en avgörande betydelse för utveckling av VFU i utlandet. Detta inkluderar även viljan att ta emot studenter och lärare från andra länder och att dessa ges utrymme för undervisning i utbildningarna. Sist men inte minst, VFU i utlandet kan
innebära så mycket mera på det personliga planet än vad vi
lyckats förmedla ovan. Trots allt: ”Life is a journey not a guided
tour”.
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Intervjuer
VFU i lärarutbildning
Camilla Forsberg

Marta Palla är VFU-samordnare för lärarutbildningen. Det innebär bland annat att hon tillsammans med programansvariga
ska kvalitetssäkra och utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen, att hon på olika sätt ska arbeta för att anknyta den
verksamhetsförlagda utbildningen till aktuell forskning och att
hon ska upprätthålla kontakterna med VFU-skolorna. Palla är
även kursansvarig och examinator för handledarutbildningar.
En kombination som är särskilt passande eftersom sambanden
mellan just VFU och handledning, enligt Palla, är viktiga när
man ska utveckla och bedöma den verksamhetsförlagda utbildningen.
I Högskolan Kristianstads (HKR) utbildningsstrategi 20132015 lyfts den verksamhetsförlagda utbildningen fram som en
viktig del:
För att studenterna ska uppnå hög anställningsbarhet ska
samtliga grundutbildningsprogram utformas så att studenterna under sin studietid ges förutsättningar för att
utveckla relevanta yrkeskompetenser. En viktig del i
detta arbete utgörs av verksamhetsförlagda utbildningsmoment (VFU) med tydliga mål och metoder.
Idag kan HKR:s satsning på VFU i alla program sägas vara väl
profilerad utåt, säger Palla, och arbetet måste då fortsätta genom att vi kvalitetssäkrar den verksamhetsförlagda utbildningen inåt, på alla program. Palla har i flera olika projekt undersökt bedömningskriterier för VFU på lärarutbildning, bland
annat studenters planeringsunderlag (Johansson & Palla 2010)
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och studenternas förmåga att leda lärande samtal, närmare
bestämt trepartssamtal (Palla 2011; Johansson & Palla 2012).
Det är viktigt att använda bedömningskriterier som är relevanta för det vi faktiskt vill bedöma men de måste också leda
till och gynna ett utvecklande lärande hos studenterna, förklarar Palla.

Bedömning av VFU
Bedömningskriterierna för den verksamhetsförlagda utbildningen är till viss del olika för olika program men det finns en
gemensam kärna som Palla lyfter fram: den etiska aspekten och
det professionella förhållningssättet. Den etiska aspekten är
viktig när det gäller såväl relationer till personer, exempelvis
elever, patienter och kunder, som andra former av liv, exempelvis djur och natur. Därmed är den också aktuell för bedömning inom alla program. Det professionella förhållningssättet
utgår från just den profession som studenterna på det aktuella
programmet utbildar sig inom, men oavsett profession måste
studenterna lära sig att få syn på och hantera denna aspekt såväl praktiskt som teoretiskt. Den aktuella högskoleutbildningen
ska utbilda studenterna så att de kan se hur – och om – de
själva och andra använder ett professionellt förhållningssätt.
Det som sedan kan bedömas är hur studenterna hanterar olika
situationer, hur de förhåller sig i dessa, vad de reflekterar över
och hur de analyserar yrkesetiska aspekter.

Bedömning av VFU i lärarutbildning
För studenter på lärarutbildningen gäller den etiska aspekten
framförallt studentens relation till elever men även relationen
till kollegor är viktig. I det professionella förhållningssättet ingår lärarskickligheten. Bedömningen av VFU på lärarutbildningen utgår från olika delar i en process: planering, genomförande, kritisk granskning och reflektion. I bedömningen är det
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viktigt att få syn på studentens lärande. Detta visar studenten
genom sin kritiska granskning av planeringen inför VFU:n och
genomförandet av den samt genom sin reflektion över utfallet.
På så vis hamnar studentens lärande i centrum för bedömningen, själva lärandet är bedömningsobjektet. Lärandet blir också
synligt genom att studenten erbjuds att själv ta ansvar för, det
vill säga planera och leda, uppföljningen av den verksamhetsförlagda utbildningen – ett trepartssamtal mellan studenten,
handledaren på fältet och handledaren från högskolan. Under
samtalet får studenten redogöra för sin verksamhet under VFU
medan handledarna ger återkoppling. Bland annat diskuteras
lärdomar, analys av och förklaringar till olika skeenden samt
förslag till utveckling.
Både studenterna och vi handledare lär oss mycket av att låta
studenterna själva leda dessa samtal, säger Palla. Bland annat
ställer studenterna ofta andra frågor när de själva får ta ansvar
för sitt lärande. De ser kopplingarna mellan planering, genomförande och granskning på ett tydligare sätt och reflektioner
som utgår från studenterna kan synliggöra ett djuplärande. Att
själv ha ansvar för ett lärande samtal är också en god förberedelse för alla de samtal med elever, kollegor och föräldrar som
studenterna kommer att få planera och leda under sin framtid i
skolans värld, tillägger Palla.

Samverkan mellan högskola och skola
De olika bedömningsgrunderna för den verksamhetsförlagda
utbildningen som högskolan ställer upp och utgår ifrån måste
vara tillgängliga för alla parter, för såväl handledare och studenter på högskolan som handledare på fältet, betonar Palla.
En bedömning som lyfter fram studenters lärande och yrkesskicklighet ställer krav på lärarutbildningen och lärarutbildarna, och även på samarbetet mellan parterna. Detta är tydligt
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framskrivet i det ramavtal för VFU som slutits mellan lärosäten,
där bland annat HKR ingår, och de kommuner som deltar; lärosätena ska erbjuda utbildning för handledare medan kommunerna ska göra det möjligt för lärarna att genomföra utbildningen.

Handledare
En fråga som behöver diskuteras närmare är hur högskola och
VFU-skola kan hitta och även vidga den kärna som är gemensam för de båda verksamheterna. För att skapa bättre förutsättningar för lärarstudenter under den verksamhetsförlagda
utbildningen behöver högskolan och VFU-skolan samarbeta;
VFU-skolan behöver kommunicera sina behov med högskolan
och högskolan hur teori och praktik kan samordnas. Utan samarbete riskerar högskolan och VFU-skolan att följa parallella
spår och det blir studenterna själva som får överbrygga gapet
mellan dem. Den uppgiften kan vi inte lägga över på studenterna, säger Palla. Det måste ske på en övergripande nivå mellan
högskola och VFU-skola. I detta samarbete är handledarna
nyckelpersoner. En viktig del av Högskolan Kristianstads VFUverksamhet är därför de kontinuerliga handledarträffarna som
är specifikt anpassade för varje kurs. Handledarträffarna ger
goda tillfällen till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samarbetet
bygger på att Högskolan Kristianstad ger information om kursens innehållsliga aspekter men diskussioner förs om såväl
bedömningskriterier som examinationer av VFU.

Kvalificerad handledning
Inom utbildningar talar man idag om handledning respektive
kvalificerad handledning. Att det har uppstått ett behov av ett
nytt begrepp visar att det finns en innehållslig skillnad. Skillnaden som jag ser det, säger Palla, är att det allmänna begreppet
handledning kan omfatta ett brett spektrum av handledande
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verksamhet, däribland verksamheter som mer handlar om att
vara kontaktperson för en student. Det sistnämnda innebär i
praktiken att studenten inte får någon handledning alls. Kvalificerad handledning är däremot systematisk. Den har en tydlig
utgångspunkt och tar hjälp av tydliga stödstrukturer.
Dagens lärarutbildning kräver en kvalificerad handledning som
bidrar till att studenten får syn på yrkesskickligheten. Studenten ges möjlighet att på olika sätt verbalisera yrkesskicklighet
och synliggör på så sätt den tysta kunskapen. Det innebär att
studenterna kan utveckla ett metaperspektiv och ett formativt
förhållningssätt till sin profession och se på sin utveckling som
en del av det livslånga lärandet.
Som nästa steg på vägen att kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen blir det därför naturligt att utbilda handledarna på fältet. Sådan utbildning finns idag för handledare som
är verksamma inom lärarutbildning. De handledare som har
gått den första utbildningsnivån säger sig ha stor nytta av den
och det märks en skillnad när dessa handledare diskuterar den
verksamhetsförlagda utbildningens innehåll och syfte, säger
Palla. Det är däremot en liten andel handledare som genomför
den andra utbildningsnivån vilket är oroväckande eftersom
även den är viktig för att lärarna ska kunna utöva kvalificerad
handledning.

Bedömning av VFU i alla program
Även om VFU-innehållet till viss del skiljer sig åt mellan olika
program och därmed måste bedömas på olika sätt finns det
också likheter där vi skulle kunna lära oss av varandra och
samarbeta mer för att kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda
utbildningen, säger Palla. Grunden för bedömningen är ju studenternas lärande – utvecklingen av deras yrkesskicklighet –
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och det är detta som vi på olika sätt behöver få syn på. Oavsett
inom vilket program studenterna studerar, lärarprogram eller
annat, behöver studenter dels utveckla ett metaperspektiv på
sitt lärande, dels verbalisera sitt lärande. För detta krävs kvalificerad handledning under all VFU och redovisningstillfällen
där studenterna själva har ansvar för att visa sitt lärande och
reflektera över detta.
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Recensioner
Kännedom om företags och organisationers erfarenheter och behov
ger ett bättre AIL
Vanja Lozic

Recension av rapporten Work-integrated Learning in Ontario’s Postsecondary Sector av Peggy Sattler
Den hårdnande konkurrensen på utbildningsmarknaden, arbetsmarknadens ökade krav på studenters anställningsbarhet
och en alltmer globaliserad ekonomi har för högre utbildningar
inneburit utmaningar. I ökad utsträckning har work integrated
learning eller arbetsintegrerat lärande (AIL) använts för att
möta några av dessa utmaningar. Genom att involvera organisationsrepresentanter och företag i utformandet av utbildningar kan man öka AIL:s kvalitet och relevans för såväl studenter
som företag och utbildningsinstitutioner.
Rapporten Work-integrated Learning in Ontario’s Postsecondary
Sector har högskolepersonalens, företagens och organisationernas erfarenheter av AIL i fokus. Rapportens författare definierar AIL som ett samlingsbegrepp som används för att beskriva
en rad lärandeaktiviteter som integrerar lärande inom en akademisk institution med praktisk tillämpning och lärande på en
arbetsplats. Centralt i detta sammanhang är att AIL ska vara
relevant för varje students studieprogram eller karriär. Huvudtemana i rapporten är teorier om AIL, Ontarios arbetsgivares
och högskoleinstitutioners erfarenheter av AIL, arbetsgivares,
studenters och högskolors vinster och utmaningar med AIL
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samt möjligheter för vidareutveckling av AIL inom högre utbildning.
Rapporten är utgiven av The Higher Education Quality Council
of Ontario i syfte att se över AIL:s potential att öka studenternas anställningsbarhet, förbättra regionens ekonomiska utveckling och stärka banden mellan högre utbildningar och företag och organisationer. Rapporten inleds med forskningslägesgenomgång, där fokus läggs på teorier om AIL och olika sätt att
organisera och implementera AIL. Rapportens huvuddel är en
analys av intervjuer med högskolepersonal och arbetsgivare
om deras erfarenheter av AIL.

Svårt att upprätthålla kommunikation mellan
parterna
Intervjuerna ger en övergripande förståelse för olika utmaningar som arbetsgivare och högskolepersonal möter vid implementering av AIL. Här diskuteras diskrepansen mellan de
inblandade parternas förväntningar på AIL och studenters
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt samt svårigheter
att göra bedömningar av studenters prestationer.
Särskilt intressanta är reflektionerna kring svårigheter att involvera företagspersonal och organisationsrepresentanter i
utveckling av utbildningsprogram och kursplaner som innehåller AIL. Kritiken har även riktats mot företagens och organisationers bristande intresse att ge feedback till utbildningsrepresentanter. Ytterligare en viktig slutats som lyfts fram i rapporten är att högskolepersonal sällan eller inte alls besöker studenter under AIL. Det bör samtidigt understrykas att
besöksfrekvensen och kontakten med AIL-placeringen varierar
stort mellan utbildningar och olika former av AIL.
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Stora vinster med AIL för alla inblandade
Rapportens huvudpoäng är att även om AIL kan öka studenters
anställningsbarhet räcker det nödvändigtvis inte med AIL. När
rekryterare granskar jobbansökningar tittar de framförallt på
vilka arbetsuppgifter den sökande utförde vid tidigare arbetslivserfarenheter eller under sitt AIL. Dessutom är rekryterarna
intresserade av att veta på vilka slags organisationer eller företag de sökande varit placerade och på vilka sätt erfarenheter
från dessa platser kan bidra till att utföra det sökta jobbet. För
att öka studenternas anställningsbarhet behöver utbildningarna även göra en noggrann översyn av AIL-placeringarna och de
möjligheter för lärande som arbetsplatsen erbjuder, konstaterar rapportens författare.
Ytterligare en viktig slutsats är att arbetsgivarna ofta betraktar
studenter som en värdefull resurs som kan bidra till företagens
och organisationers arbetsstyrka, men flera intervjuade menar
också att studenterna ibland blir en kostsam arbetsbörda. För
högskoleinstitutioner och utbildningsprogram handlar det snarare om att marknadsföra sina utbildningar, öppna högskolan
till det omgivande samhället och få en fördjupad förståelse för
professionens förändrade behov och villkor. Genom att få
bättre förståelse för arbetsgivarnas perspektiv och professionens dagliga arbete kan utbildningar göras mer aktuella, menar
rapportens författare. För att detta ska kunna ske behöver man
stärka banden och förbättra kommunikationen mellan högskolan och företagen och organisationerna. Likaledes påpekas vikten av att förbättra finansiella resurser för att stödja AILorganisationen och placeringar av studenterna.
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Ett referensverk snarare än en fördjupad
granskning
Rapporten bör ses som ett översiktsverk snarare än en fördjupad kritisk granskning och teoriimpregnerad analys av AIL:s
roll i utbildningar och företag och organisationer. Som en ingång i olika perspektiv och teorier om AIL och som en beskrivning av de utmaningar som olika parter stöter på vid implementering och organisering av AIL är rapporten en utmärkt
läsning. Även om rapporten skulle tjäna på en fördjupad analys
av intervjumaterialet och komplettering av empirin med studenters egna erfarenheter bör det understrykas att mångfalden
av röster och perspektiv på AIL gör att läsaren snabbt och på
ett lättillgängligt sätt får en bred förståelse för olika utmaningar och problemområden.
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Dyslexi och VFU – Är det ett problem?
Claes Dahlqvist
Recension av artikeln “Thick, problematic and costly? The
dyslexic student on work placement” av Sheila Blankfield
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I sin artikel “Thick, problematic and costly? The dyslexic student on work placement” (2001) undersöker Sheila Blankfield
det ofta problematiska klivet dyslektiska studenter tar från
universitets trygga klassrum till den verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) smak av arbetslivet. I en engelsk kontext
djupintervjuades studenter på VFU-utbildning, VFUhandläggare samt arbetsgivarrepresentanter. Ur intervjumaterialet utkristalliserades ett resultat där fyra teman kunde
identifieras: identitet, osynlighet, avslöjande och framgång.
Studenter identifierade sällan sin dyslexi som en funktionsnedsättning, trots att engelsk diskrimineringslag klart och tydligt
säger det. Konsekvensen blir att studenter inte nämner sin
funktionsnedsättning vid VFU-ansökningar, vilket medför att
arbetsgivarna inte ge ett potentiellt adekvat stöd. Osynligheten
visade sig genom att VFU-handläggare och arbetsgivare sällan
hade stött på studenter som sa sig vara dyslektiker. Det kan
förklaras av att arbetsgivare inte nämnde dyslexi i sin dokumentation kring placering av studenter då dyslexi inte tycks
vara en etablerad funktionsnedsättning. Avseende VFUhandläggare tycks osynligheten även bero på den brist på
kommunikation om dyslektiska studenter som finns mellan
universitetens inblandade avdelningar.
Resultatet visade vidare att VFU-handläggare och arbetsgivare
är dåliga att inbjuda studenter till att berätta om sin dyslexi. En
analys av ansökningsformulär till VFU-platser avslöjade att
dyslexi inte nämns och öppnade överhuvudtaget inte upp för
studenten att berätta om sin funktionsnedsättning. Under temat framgång ser Blankfield en brist vad gäller det potentiella
stöd VFU-handläggare kan vara för studenten och å dennes
vägnar förklara sin situation för arbetsgivaren. För en framgångsrik verksamhetsförlagd utbildning krävs en förståelse för
dyslektiska studenters situation från VFU-handläggaren sida.
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Blankfield avslutar med ett antal rekommendationer:
•

•

•

•

Vid arbete med att tillsätta arbetsplatser för dyslektiska
studenter, måste dyslexi synliggöras och särskiljas från
andra funktionsnedsättningar.
Ökad medvetenhet om dyslexi och dyslektiska studenters rättigheter på VFU-platsen behövs hos alla parter:
studenter, VFU-handläggare och arbetsgivare.
VFU-handläggare och arbetsgivare måste uppmuntra
och hitta rutiner för att få studenter att berätta om sin
dyslexi, för att kunna ge adekvat stöd.
För en framgångsrik VFU-placering krävs att dyslektiska
studenter får rätt utbildning och stöd i övergången från
klassrummet till arbetsplatsen.

Sheila Blankfield arbetar som Learning Support Officer (ungefär specialpedagog) vid Edge Hill College of Higher Education,
Ormskirk, Lancashire.
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Tips och notiser
Flexibelt informationsmöte via
Adobe Connect
Åsa Kronkvist

Inför VFU-perioder är det ofta viktigt att nå ut med information
till studenters handledare, men studenternas arbetssituation
gör det ibland svårt för dem att besöka ett fysiskt informationsmöte på Högskolan Kristianstad. Det kan också finnas viktig information som behöver nå studenter under pågående
VFU-period. I bägge dessa fall är en möjlig lösning att ordna ett
flexibelt möte via Adobe Connect.

Adobe Connect – ett mångsidigt verktyg
Adobe Connect är en onlinetjänst för videomöten. Förutom att
sända ljud och bild från webbkamera kan man ladda upp PowerPoint och PDF-filer och visa för mötesdeltagarna. I möten
med upp till ett femtontal deltagare kan man låta alla deltagare
slå på sin mikrofon och delta i en diskussion. När man har
större grupper är det lättare att hålla en bra mötesordning om
enbart den som presenterar sänder ljud och deltagarna ställer
frågor via chatten.
Den licens Högskolan Kristianstad har tillåter att alla anställda
skapar hur många mötesrum som helst. Både externa och interna gäster kan bjudas in att delta.
Adobe Connect körs i webbläsaren på datorn. Det finns också
appar för både iPhone/iPad och Android. Vi rekommenderar
inte appen för dem som ska presentera i mötet, men det går
utmärkt att följa och lyssna på en information via dem.
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Adobe Connect går att använda för handledning, seminarier,
föreläsningar, projektmöten och mycket annat.

Ett flexibelt informationsmöte
Det är möjligt att ladda upp material i förväg i ett mötesrum.
Det ökar flexibiliteten eftersom deltagarna kan logga in i mötet
när det passar dem. Då kan de del av informationsmaterialet
och skriva frågor i chatten. Frågorna sparas tills den som är
arrangör av mötet loggar in, och kan sedan besvaras under mötet.
Det är också möjligt att spela in information samtidigt som mötet hålls så att de som inte har möjlighet att delta kan se det i
efterhand.
Steg 1 – Skapa mötesrummet
För att skapa ett mötesrum loggar man in på
https://connect.sunet.se och klickar på knappen Create New
Meeting. Man ger mötet ett namn. Vid rubriken Access rekommenderar vi att man väljer alternativet ”Anyone who has the
URL for the meeting can enter the room”.
Inga andra inställningar är nödvändiga, utan man kan nu rulla
längst ner på sidan och klicka på Finish. Efter att mötesrummet
är skapat får man upp en informationssida som bland annat
innehåller adressen till mötesrummet. Denna adress är det viktigt att man kopierar eftersom man behöver skicka med den
när man bjuder in deltagare till mötet.
Steg 2 – Gör i ordning inför mötet
Innan mötet gör man iordning den information man vill att deltagare ska få tillgång till. Detta görs enklast i PowerPoint.
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För att lägga in informationen i mötesrummet loggar man in.
Nästan mitt på skärmen kan man hitta en stor knapp med texten Share my screen. Om man klickar på pilen bredvid knappen
och väljer alternativet Share Document kan man ladda upp filen från datorn.
Om man vill att deltagarna ska kunna bläddra i materialet innan mötet klickar man på knappen Sync nere till höger så att
den blir avmarkerad. Då kommer en liten meny bredvid PowerPoint-filen där deltagarna kan bläddra.
Webbkamera testar man genom att klicka på Start my webcam.
Det är viktigt att man inte stänger genom att välja End meeting
i menyn. Enklast är att stänga fönstret med det röda krysset
uppe till höger.
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Steg 3 – Bjud in till mötet
För att bjuda in deltagare till ett möte skickar man adressen till
mötet via mail eller via itslearning. Man berättar i inbjudan att
deltagarna kan logga in redan innan mötet för att ta del av
materialet och skriva in frågor i chatten. I inbjudan är det lämpligt att skicka med adressen till HKR:s informationssida för deltagare - http://www.hkr.se/adobeconnect
Om man gjort inställningen att alla med URL kan logga in så
behövs inget lösenord, utan deltagarna kan välja att gå in som
gäst i mötesrummet.
Steg 4 – Håll mötet
Om man ska leda ett möte bör man logga in i god tid, och det är
mycket viktigt att man testar ljudet genom att välja Meeting –
Audio Setup Wizard.
Innan mötet kan man också slå på synkronisering av PowerPoint-visning genom att klicka på knappen Sync så den blir
mörkgrå och den lilla bläddringsmenyn försvinner. Detta för att
kunna styra bläddringen med pilarna längst ner till höger och
underlätta för deltagare att följa med i presentationen.

Om man vill spela in informationen
För att spela in information kan man klicka på Meeting – Record Meeting. Om man vill göra detta bör man informera deltagarna om att även det som skrivs i chatten kommer att spelas
in.
Inspelningen sparas automatiskt, men den blir inte publik. Efter mötet kan man välja att publicera den.
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Handledning och utbildning
Adobe Connect har många fler möjligheter. Bland annat kan
man med några få knapptryck skicka ut mötesdeltagarna i
smågrupper för diskussioner, ta fram en whiteboard att rita på
eller lägga upp utvärderingsfrågor som deltagarna besvarar
under mötet.
LärandeResursCentrum erbjuder utbildning i Adobe Connect
för din arbetsgrupp eller handledning för enskilda lärare. För
att boka en tid kontaktar man Dan Wirdefalk.

Det allra viktigaste till sist
Det är mycket viktigt att den som håller mötet har bra utrustning för ljudet. Vi rekommenderar USB-headset. Om man inte
har något headset finns det att låna i biblioteket.
Adobe Connect är byggt för att var och en sitter vid sin egen
dator. Om man vill vara flera lärare som sitter tillsammans och
håller en information behöver man använda en speciell konferensmikrofon. Även det finns att låna i biblioteket.
Om man har frågor kring Adobe Connect är det snabbaste sättet att få svar via 3030. Mer information om Adobe Connect för
lärare finns på http://www.hkr.se/connectlarare

Biblioteket tipsar
Vid Högskolan Väst har biblioteket utarbetat en ämnesguide för
arbetsintegrerat lärande. Här kan man hitta intressanta referenser med koppling till arbetsintegrerat lärande och verksamhetsförlagd utbildning:
http://hv.se.libguides.com/ail
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Ytterligare tips är två ledande internationella vetenskapliga
tidskrifter inom forskningsfälten Work Integrated Learning och
Work-Based Learning:
•

Asia-Pacific Journal of Cooperative Education
http://www.apjce.org

•

Higher Education, Skills and Work-based Learning
https://ezproxy.hkr.se/login?url=http://www.emerald
grouppublishing.com/heswbl.htm

Spaning från Österslövskonferensen
16 juni 2015
Ulrica Skagert

Den så kallade Österslövskonferensen är högskolans interna
konferens för att sprida kunskap om och diskutera undervisningsfrågor särskilt inriktade mot verksamhetsförlagd utbildning. I juni 2015 arrangerades konferensen för 5:e året och 30talet lärare hade ett livligt erfarenhetsutbyte. Årets tema var
underkännande av VFU och de utmaningar som finns kring
detta. Erik Hegender, forskare vid LNU, presenterade valda
delar ur sin forskning kring hur vi formulerar och bedömer den
yrkesmässiga kunskapen hos blivande lärare.
Efter Hegenders öppningspresentation tog våra programområden vid under samma tema. Sjuksköterskeprogrammet har
analyserat risken för hur VFU-platsen som lärmiljö påverkar
bedömningen av VFU. Masterprogrammet i utbildningsvetenskap diskuterade för och nackdelar med den egna forskningsmiljön som VFU. Biomedicinska analytikerprogrammet redogjorde för sin VFU-verksamhet. Här problematiserades
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handledarrollen i förhållande till examinatorrollen då bedömningen inte är entydig. Förskollärarprogrammet diskuterade
hur lärandedokument för VFU kan utvecklas för att bättre
stödja både handledning och bedömning av VFU.
Den sista delen av dagen ägnades åt presentationer av nya
forskningsprojekt inom VFU-plattformen. Ett sådant projekt
fokuserar på tillgänglighetsaspekter och VFU. Inom tandhygienistprogrammet görs ett utvecklingsprojekt som syftar till
rättssäker bedömning av VFU och Ekonomprogrammet utvärderar läranderesultat av det pedagogiska verktyget reflekterande dagbok som ett inslag i deras VFU.
Österslövskonferensen är ett viktigt forum för att stärka och
utveckla högskolans profil. Nästa års konferens kommer att
hållas på temat alternativa VFU-former.

Fångat under konferensen WASE,
Trollhättan
18–20 maj
Irene Persson

WACE-konferensen är ett internationellt nätverk kring work
integreted learning som på denna konferens bestod av deltagare från England, USA, Canada. Australien, Sverige, Tyskland,
Irland, Belgien, Nederländerna och Frankrike. Konferensen
präglas av generositet och dialog, alla delar med sig av sina erfarenheter och man ser snarare likheter än skillnader av erfarenheter vad gäller verksamhetsintegrerat lärande trots att de
länder som är representerade är spridda över världen. Det blir
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många konstruktiva diskussioner som är mycket tankeväckande.
Norah McRae från Canada höll ett föredrag kring vikten av interkulturell kompetens eftersom många studenter vill arbeta i
andra länder och även göra utlandspraktik. Hon menar att det
är viktigt att börja med ett öppet sinne, att förstå sin egen kultur för att kunna förstå den andres kultur, försöka handskas
med kulturchocken som kan uppstå i mötet med andra kulturer. Kulturell intelligens kan man skaffa sig genom att förstå
landets matkultur, musik, traditioner och klädsel. Föredraget
var intressant och påminde mycket om erfarenheter av utbyte
med lärare och studenter i sjuksköterskeprogrammet här på
skolan.
Ronald Lawson från Sunderland höll ett föredrag kring hur de
arbetat med att få polisutbildningen mera akademisk och reflekterande. Han berättade att den tidigare varit helt inriktad
på handling utan reflektion. De började med att studenterna
skulle försöka förstå de brottslingar som de varit med att gripa
genom att träffa dem och samtala. Efter detta träffades de i en
handledningsgrupp där de reflekterade tillsammans med en
erfaren handledare. En del av studenterna gjorde en film om de
personer de samtalat med som sedan användes till att reflektera kring. Denna så kallade storytelling resulterade i att studenterna skrev sina uppsatser kring det de fått erfara och
koppla till annan vetenskaplig litteratur. Ronald menade att
den akademiska nivån har höjts och att det numera finns handledning och reflektion i utbildningen.
Alla deltagare hade möjlighet att få en individuell konsultation
angående verksamhetsintegrerat lärande på den egna utbildningen av de mycket erfarna Paul Stonely, Olof Blomqvist och
Marty Ford.
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Tyvärr hade jag inte möjlighet att delta alla dagarna. Jag kan
varmt rekommendera att delta i nästa WACE-konferens i Victoria, British Colombia, Kanada 12-15 juni 2016.

Övrigt
Pågående utvecklingsprojekt och utvecklingsprojekt på gång
Kvalitetshöjande projekt inom grund- och avancerad utbildning
5 mars 2015 beslutade rektor att hälften av de medel som tilldelats högskolan utifrån Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar skulle göras tillgängliga för ansökan om utbildningsutveckling för högskolans undervisande personal.
Medel skulle ges i konkurrens och främst till sådana kvalitetshöjande projekt som inriktade sig mot digitalisering av utbildning och VFU-pedagogik. Högskolepedagogisk debatt vill uppmärksamma de utvecklingsprojekt som har beviljats medel.
Redaktionen önskar projektledarna lycka till i arbetet, och inbjuder till att resultat från dessa projekt presenteras och diskuteras i Högskolepedagogisk debatt. Projekt som beviljats medel
är:
Timurs Umans & Annika Fjelkner: “Diversity in learning
teams, learning outcomes and generic skills development in
work-integrated learning projects” – projektet syftar till att
empiriskt undersöka mångkulturella studentteam under deras
VFU, vilka processer de utvecklar och deras arbetsresultat i
form av uppnådda lärandemål och utveckling av generella för150

mågor, och utifrån empirin utforma ett antal riktlinjer för team
att kunna hantera och dra nytta av det mångkulturella i teamprocesser.
Gunnar Gunnarsson: ”Utveckling av digitaliserade föreläsningar inom biologutbildningen vid HKR” – projektet syftar till
att ersätta vissa storföreläsningar med digitala (inspelade) föreläsningar och campusförlagda diskussionsträffar för att på så
sätt öka studenternas prestationsgrad och ge mer långvariga
kunskaper.
Camilla Siotis Ekberg: ”Överblick över IT-stödd distansutbildning” - projektet ämnar inventera var IT-stödd distansutbildning förekommer inom olika organisationer, och hur de
som förmedlar denna utbildning själva är utbildade och vilka
behov av utbildning i distansutbildningspedagogik som kan
finnas.
Stefan Trobro: ”Ökad digitalisering, visualisering och datoranvändning i kemiundervisningen” – projektet syftar till att
stärka kemiundervisningen genom att låta datorberäkningar
visa filmer av hur molekyler och atomer rör sig under kemiska
reaktioner för att visualisera hur grundläggande teori resulterar i mätbara kemiska egenskaper.
Lina Axelsson: ”Verksamhetsintegrerat lärande i biomedicinsk
laboratorievetenskap” – projektet syftar till en omfattande
programutveckling för att stärka verksamhetsanknytningen.
Bitte Müller-Hansen & Victoria Olsson: ”Distansundervisningsmodell för att träna hantverksmässighet och kreativitet” –
projektet ska utveckla en pedagogisk modell eller verktygslåda
för att träna studenternas hantverksmässiga och kreativa färdigheter i nät- och distansutbildningar inom mat & måltid.
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Andreas Redfors: ”Digitala verktyg under projektarbete och
VFU inom GVN200, ht-15 Naturorienterande ämnen och teknik
II för undervisning i åk 4-6” – projektets syfte är att utveckla
användningen av digitalt stöd för projekt-arbete och VFU under
kursens gång.
Anders Eklöf: ”Masterprogrammet i utbildningsvetenskap – en
utveckling av arbetsformerna med inriktning mot progression
och ökad användning av digitala resurser” – projektet syftar till
att forma förslag till utveckling av för programmet strategiska
områden. Dessa förslag ska göras tillgängliga i en digital
idébank.
Viveca Wallin Bengtsson: ”Hälsoklinik på tandhygienistprogrammet, Högskolan Kristianstad” – projektet ska implementera hälsokliniken på specialistklinik och lärarklinik inom
forskningsmiljön ”Oral hälsa, Allmänhälsa och Livskvalitet”
samt implementera hälsokliniken hos studenterna på tandhygienistprogrammet.
Eric Chen & Braco Veletanlic: “Implementation of Flipped
Classroom Approach in an Online Course” – projektet syftar till
att utforska olika metoder för undervisning i en nätbaserad
kurs där pedagogiken utformas utifrån idén med ett flippat
klassrum.
Johanna Grönroos: ”Pedagogisk utveckling Landskapsvetarprogrammet” – projektet syftar till att genom att arbeta för en
tydligare koppling mellan lärandemål, läraktiviteter och examinationer samt satsa på mer interaktiva, varierande och aktiverande undervisningsformer höja kvaliteten på programmet
samt öka genomströmningen.
Pia Andersson & Carina Mårtensson: ”Översyn av kurser i
Tandhygienistprogrammet med tonvikt på VFU kurser” - syftet
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med projektet är en översyn avseende kvalitet och innehåll i
Tandhygienistprogrammet med särskilt fokus på VFU. Avsikten
är att kursansvariga och lärare som undervisar i programmet
ska få ökad medvetenhet om aspekter som är av relevans för
god kvalitet och att tydligare säkerställa utbildningens examensmål. Brister som upptäcks genom översynen kommer att
åtgärdas. Projektet avser också att utveckla programmet som
helhet och dess enskilda kurser.
Kari Rönkkö & Martin Wetterstrand: ”Multimodalt lärande
via IT” - detta projekt ämnar höja kvaliteten på handledning
som genomförs på distans via informationsteknologi (IT). Projektet ska skapa djupare förståelse för vilka (multimodala) begränsningar undervisning och lärande har vid handledning på
distans via IT.
Elin Smith & Annika Fjelkner: ”Verksamhetsförlagdutbildning i högre utbildning och anställningsbarhet” - projektet syftar till att skapa förståelse kring hur Ekonomprogrammets
VFU-kurs kan bidra till anställningsbarhet. Denna förståelse
fångas genom ett intressentperspektiv där intervjuer sker med
studenter som gått kursen, akademiska handledare som handlett rapporter inom VFU-kursen, samt handledare från VFUplatserna.
Susanna Sättlin: ”Handledarkontrakt gällande det kliniska
patientarbetet på tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad” – projektet syftar till att utforma ett levande handledarkontrakt som ett stöddokument för tandhygieniststudenter
att själva identifiera, ansvara för och finna möjligheter till fortsatt lärande inom det kliniska patientarbetet.
Sara Henricsson: ”Utveckling av vetenskapligt förhållningssätt
i Tandhygienistprogrammet”- syftet med projektet är att utveckla former för att stärka det vetenskapliga förhållningssätt153

et hos studenterna, samt tydliggöra vad som förväntas av dem.
Det innebär också att lärare som undervisar på Tandhygienistprogrammet medvetandegörs om de moment som finns i programmet, samt vilka krav som kan ställas på studenterna i olika
årskurser.
Heléne Tjärnemo & Eva Lövstål: ”Utvärdering av Reflekterande Dagbok som pedagogiskt verktyg” - syftet med projektet
är att utvärdera den Reflekterande Dagboken som ett pedagogiskt inslag, framför allt avseende dess förmåga att stärka och
uppmuntra studenternas personliga utveckling under deras
studietid.
Ingrid Rejnefelt & Seida Erovic Ademovski: ”Bedömning av
studenter i VFU kurser på Tandhygienistprogrammet” - syftet
med detta projekt är att säkerställa att varje student bedöms
utifrån målen i kursplanerna och sin egen förmåga genom välformulerade bedömningsunderlag i externa och interna VFUkurser.
Kathe Ottosson & Claes Dahlqvist: ”Digitalisering och VFUpedagogik inom lärarutbildning” - det övergripande syftet med
projektet är att utveckla grundlärarstudentens medie- och informationskunnighet. Hur kan grundlärarutbildningen kompetensutvecklas i syfte att förbereda studenter för deras framtida
arbete med elevers kompetens inom området MIK (Medie- och
informationskunnighet)? Hur skulle samarbetsformer och rutiner kunna utvecklas mellan högskolebiblioteket, skolbibliotek,
VFU-handledare och lärare på lärarutbildningen i syfte att utveckla studenters och lärares yrkesmässiga Medie- och informationskunnighet (MIK)?
Anita Håkansson: ”Kvalitetsutveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen i yrkeslärarprogrammet” - handledaren
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är en viktig person i studentens utveckling av yrkeskompetens,
yrkesroll och yrkesidentitet. Med målsättning att höja kvaliteten på VFU:n i yrkeslärarprogrammet är syftet med projektet
att ge förslag på en specifik handledarutbildning för yrkesämneslärare och därigenom stärka dem i handledarrollen. Med en
stärkt handledarroll följer en stärkt förmåga att stödja studenterna i deras professionella utveckling.
Pernilla Broberg: ”Kritiskt tänkande och reflektionsförmåga:
revisorstudenter vs revisorsassistenter” - syftet med projektet
är främst att utveckla ett sätt att fånga och utforska vad som
händer med redovisnings- och revisionsstudenternas kritiska
tänkande och reflektionsförmåga när de anställts som revisorsassistenter. Målet är att skapa förståelse för vad som händer med reflektionerna kring den ”verklighet” som våra studenter mött genom sin VFU när de blir en del av verksamheten.
På så sätt kan vi få en bättre förståelse för de mer långsiktiga
effekterna av VFU, vilket vi tror kan vara ett stöd i utvecklingen
av VFU på Ekonomprogrammet, framför allt på avancerad nivå.
Liselotte Jakobsson: ”Digitalt omhändertagande av patienter i
simulerad miljö - Omvårdnad med fokus på medicinsk vetenskap på grund- och avancerad nivå” - syftet med projektet är
att med hjälp av en verklighetstrogen simulerad miljö med datorer och dockor träna studenter i varierande scenarier. Fördelen med träning i simulerad miljö är möjligheten att kunna göra
fel utan att skada en levande person och att kunna ändra åtgärder och göra rätt. Träningen görs i teamwork där också ledaregenskaper tränas. Lärare med kompetens i undervisning i simulerad miljö kan observera, bedöma kunskaper och samla
data som kan ligga till grund för utvecklingsarbete och forskning. Träning i simulerad miljö kan till viss del ersätta VFU.
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Lena Löfgren: ”Kvalitetsutveckling och forskningsbasering av
den verksamhetsförlagda utbildningen i lärarutbildningarna
vid Högskolan Kristianstad”- syftet är att utveckla kvaliteten på
den verksamhetsförlagda utbildningen och att utbildningarna i
alla sina delar ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och tydligt kunna kännetecknas av forskningsbasering.

Pågående VFU-utvecklingsprojekt:
Ett antal forskningsprojekt med särskild fokus på VFU och som
delvis finansieras via högskolan VFU-forskningsplattform är i
full gång. Här nedan presenteras två sådana forskningsprojekt.
Kerstin Ahlqvist: ”Studenter och speciallärares syn på handledning och samarbete under verksamhetsförlagd utbildning i
särskolan” - syftet är att synliggöra hur studenter, i speciallärarutbildningen med inriktning utvecklingsstörning, upplever
handledningen under sin VFU. Dessutom syftar studien till att
kartlägga samarbetet med högskolan och synen på handledning av blivande speciallärare bland yrkesverksamma speciallärare i särskolan.
Marianne Öberg Tuleus: ”Tillgänglighet och verksamhetsförlagd utbildning (ToVFU)” – detta projekt tar sig an frågan om
hur tillgänglighet i vidaste mening formas inom ramen för
verksamhetsförlagd utbildning. Avstampet tas i tillgänglighet
och VFU vid Högskolan Kristianstad. Projektet innefattar dels
en forskningsöversikt och litteraturstudie och dels en empirisk
studie och kartläggning på högskolan.
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Högskolepedagogisk utbildning på
HKR 2016
Inom ramen för LRC:s verksamhet erbjuds en rad olika möjligheter för att utveckla sin pedagogiska kompetens. Nedan listas
både de lite mer omfattande högskolepedagogiska kurserna
och de seminarier och workshoppar som planerats och står till
buds för 2016. Mer detaljerad information och anmälan till de
olika utbildningstillfällena hittar ni antingen på LRC-webben
eller i HKR:s kalendarium.

Vårterminen 2016:
Kurser
Distansöverbryggande pedagogik (7,5 hp)
Högskolepedagogisk grundkurs I (7,5 hp)
Workshoppar
Karriärstegen: ”Att utforma en pedagogisk portfölj”
LRC Seminarieserie Notera! Vårens seminarier är under planering
26 januari: Seminarium, texthandledning och språkets roll för
akademisk mognad
18 februari: Seminarium, akademiskt skrivande och svenska
som andra språk
16 mars: Seminarium, handledning via IT
April: Seminarium, VFU-handledning
Maj: Seminarium, forskarhandledning

Höstterminen 2016:
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Kurser
Högskolepedagogisk projektkurs (7,5 hp)
Utöver den ordinarie planeringen av utbildningsmoment kan
LRC även erbjuda skräddarsydda workshoppar för enskilda
arbetsgrupper eller utbildningsteam. Tveka inte att höra av er
till personalen på LRC om ni är intresserade av en workshop
inom följande områden:
•
•
•
•

Universal design: undervisa tillgängligt
Kontakt: Pia Häggblom
Studenters skrivande
Kontakt: Johan Landgren
Informationskompetens
Kontakt: Stina Larsson
Undervisning online
Kontakt: Åsa Kronkvist
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Syfte och inriktning
Det främsta syftet med Högskolepedagogisk debatt är att bidra
till utvecklingen av undervisningen vid Högskolan Kristianstad.
Tidskriften ska vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte
men också för kunskapsproduktion. Redaktionen välkomnar
bidrag som fördjupar kunskapen om lärande eller som bidrar
till utveckling av undervisningen. Förhoppningen är att lärare,
handledare, doktorander och studenter likaväl som pedagogiska utvecklare och forskare ska bidra med innehåll och gärna
skapa debatt.
Bidragen kan skrivas på svenska eller engelska. Högskolepedagogisk debatt är inte en peer review-tidskrift men samtliga bidrag granskas och kommenteras av redaktionen. Referenshan159

tering sker enligt APA: se till exempel
www.rkh.se/PageFiles/466/APA-referensguide.pdf

Bidragstyper
Vi vill att tidskriften ska vara en plats för utbyte och därför ser
vi gärna bidrag med såväl artiklar om forskning som krönikor
och reportage från konferenser och andra sammanhang där
lärande och undervisning i högre utbildning diskuteras.
Artikel: Högst 5 000 ord. Dessa ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt med en väldefinierad frågeställning och
koppla till relevant vetenskaplig litteratur.
Bokrecensioner: Högst 1 000 ord. Kontakta redaktionen och
ge gärna förslag innan du skriver. Recensionen bör redogöra
för verkets innehåll, dess styrkor och svagheter samt relevansen för läsare av Högskolepedagogisk debatt.
Debattinlägg: Högst 800 ord. Fokus på frågor relevanta för
högskolans undervisningsverksamhet eller aktuella utbildningspolitiska frågor. Redaktionen uppmuntrar till svar på debattinlägg.
Goda exempel (best practice): Högst 1 800 ord. Här kan du
till exempel beskriva framgångsrika undervisnings- och examinationsformer. Resultaten bör ha utvärderats och ha relevans
för högre utbildning.
Forskningsnotiser: Högst 1 500 ord. Beskrivningar av pågående utbildningsrelaterad forskning.
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