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On Curriculum, Bildung and the Dialogue Seminar
Alexandru Popescu
School of Computing Blekinge Institute of Technology
Håkan Lennerstad
School of Engineering Blekinge Institute of Technology
Abstract - A teacher is in a sense a guide that points the way. By following the signs
students are lead towards a goal. Obviously the students need to believe in their
hearts that the signs are pointing correctly and will take them to a destination worth
while. Finding the correct signs is effective pedagogy. It requires two way communication and a teacher that constantly wants to learn more about the art of sign design.
We begin this paper with a brief overview of the history of education, and focus particularly on the difference between the American-Saxon curriculum and the German
Bildung (Didactic). We also describe the Dialogue Seminar as a means to enhance
Bildung and teacher development and to enrich the educational process and teaching
profession.
Keywords: Curriculum, bildung, research on teaching, dialogue seminar
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1. Introduction
“A positive school culture has been found to be associated with higher student motivation and
achievement, improved teacher collaboration, and improved attitudes of teachers towards their job
(Stol & Smith, 1995)”
Globalisation is widely understood to be a market driven concept and, in today’s
global economy, prosperity depends on scientific and technological strength. One
might state that education and training have increasingly gained in importance and are
today a major industry in their own. Education however still remains a privilege unobtainable for many, though since the education itself has become increasingly commercialized and it is being marketed through advertisement like any other product, the
quality is also under the loupe. Questions arise on how to provide the best possible
education for the paying people. One important aspect of offering a highly competitive and qualitative education is of course related to the teachers providing the lectures. [3] It is here that such notions as pedagogy and didactics make sense. As a
teacher possessing a great amount of knowledge and mastering ones topic is of paramount importance and the very material of work, though this is but one of the ingredients for success.
Of even larger importance is the ability to convey the knowledge to students peaking
their interest. A teacher is indeed defined by his/her ability to guide students in the
right direction making complex concepts accessible for all, not only the bright and
talented. The teacher’s commitment, dedication and skill are fundamental in motivating students.
A short historical overview will also be presented explaining the different concepts
that we nowadays take for granted. How did it all start, evolve and what kind of educational future are we moving towards? Furthermore, the role of the teacher is a focal
point. What defines and motivates a prominent teacher, and how can students be engaged by moving away from the traditional rigid and yet still dominating teaching
style where students have a passive role?
2. The rise of pedagogics and didactics
From classical Greece we can see that pedagogues were responsible for the upbringing of male children related to the initiation, framing or positioning within an initial
set of cultural practices. On the other hand we can see that the didaskalos (teacher)
was responsible for other educational practices and focused on taking children who
had already been framed and relocate them into new positions within the social construct. (Kennell, 1995; Atherton, 1998, p229). [6]
During the sixteenth and seventeenth centuries the relationship between pedagogy and
didactics began to evolve with a new set of entries in the educational lexicon. These
entries were the contemporary well known syllabus, curriculum and method.
What really is didactic? Before the sixteenth century, the social practices of teaching
and the knowledge transmitted through teaching were synonymous. Formalised medieval teaching was merely the faithful inherited doctrine. According to Grafton &
Jardine [1], by the early sixteenth century the teaching of doctrine (code of beliefs)
became problematic and indigestible.
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Leading to the reassessment of medieval education, this put forth the reworking of the
key assumptions and methods of early humanists. Revolutionising secondary school
and faculties in Renaissance Europe (Grafton & Jardine), a bifurcation was created.
On one hand, we had the doctrine which was reconstituted through the identification,
mapping and representation of knowledge giving birth to curricula, meaning the way
in which to identify, portray and compile the knowledge. On the other hand we had
the teaching that was also reconstituted through the identification of procedures for
the efficient transmission of received curriculum knowledge, meaning how to efficiently present and transmit the knowledge further by following a set of instructions,
in other words didactics or instruction. Through didactical approaches, purpose and
efficiency ties to the logic of the knowledge transfer i.e., by methodizing the teaching
itself was to increase its efficiency, creating shortcuts to knowledge.
3. The German art of teaching
Modern conception is that didactics or the art of teaching, if we emphasise the normative side of it, had origins in the methodisation of doctrinal delivery. Thus, in Germany Wolfgang Ratke (1571-1635) reacted, projecting didactics as a dynamic view of
instructions advocating as a result a passive view of learning. The idea was to develop
a general method of teaching and didactic was a practical and normative doctrine. The
best known presentation of the early characterisation of didactics a.k.a., the art of
teachings can be found in Didactica Magna by John Amos Comenius (1592-1670).
During the coming centuries the position of didactics began to change. A various
number of versions and variations coexist for contemporary German Didactic. Furthermore, teacher education in Germany has also always been in interaction with didactics, encouraging; philosophical thinking, theorising and the construction of theoretical models.
Eventually in Germany didactics was reinvented as a human science, distinct from
natural sciences. Educational thought and practices was to be built upon an analysis of
the lived experience of practitioners. Furthermore, didactics could not be reduced to a
set of teaching methods. It embraced both the so called small and large didactics of
the seventeenth century, so it begun to be associated with an expanded conception of
instruction described as “didactic analysis”. [1] The small and large didactics are different views upon didactics at the time, still in existence today in some European contexts. Small didactics refers to classroom handicraft conducted by artisans, while large
didactics is the responsibility of specific educational planners. These system architects
have the overall responsibility for designing, constructing and steering the schooling
systems.
Especially Humboldt’s view of education has had a great impact on the German
schooling system. Humboldt’s view of education and an educational system is a confrontation between pupil and the world as a result of history.
“Education or as it is now expressed, Bildung, is centred on the individual; the world around him
and also state affairs are or should be just the stuff for forming a human being from the organic
inside (Humboldt’s, Theorie der Bildung)”
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4. Research on teaching in the US
Even though, the German tradition of research on teaching and on curriculum development are far older still the American method, can be traced back to pragmatism and
spokesmen such as Herbert Spencer (1820-1903) and William James (1842-1910).
Teaching effectiveness is researched and connected with teacher education. Concentrating on finding the teachers who can obtain the finest and most promising results,
the research on teaching has been empirical and with quantitative methods testing the
results in real situations. Certainly, such methods develop certain kinds of knowledge:
such that can be measured quantitatively.
Most of the early American research was based on empirical analytical foundations,
and the majority of it was conducted with the so-called process product model. Since
research methodology is the foundation for research problems, the latest developments have paved the way to alternative approaches, greatly increasing the number of
studies with qualitative research methods.
Didactics which is also known as research on teaching is a model of how to visualise
the teaching and learning process as well as a theory devised to analyze theoretical
systems, where different models can be compared with each other. [6]
In German speaking countries or countries having cultural relations with Germany
didactic came to play a more prominent role along side pedagogics. Thus nowadays
didactic is a well know term in Central Europe or Scandinavia though practically unheard of in the Anglo-Saxon communities, due to the sustained Anglo-American reaction against instructional turns. Eventually in the 1970s the German didactic analysis
resurfaced in the English-speaking world as pedagogic analysis substituting pedagogy
for didactics even though doing it under a different name. [1]
The American pedagogic serves to instruct and inform meaning, it is interpretive by
nature assuming and accepting that there are different pedagogies with different outcomes. The task of a teacher is recognised to be deliberate, making it possible to
choose amongst the various different ways to reach an outcome.
“ Pedagogy refers to the integration in practice of particular curriculum content and design, classroom strategies and techniques, and evaluation, purpose and methods. (Basil Bernstein p165)”
Educational psychology encloses both the psychology of education and didactic linking the two together. Two particular parts of teaching are tangible, one where the
method or practical part comes in and another one where we focus on theoretical references meaning the theories of curriculum. In order to understand this we need to
analyse both of them.
5. Curriculum
In its broadest meaning the curriculum term is composed of the sum of experiences
during the time the school is responsible for the pupil (Jackson 1992, p 4-12). The
notion of curriculum emerged from Renaissance and Reformation revisions of medieval thought and it was in the beginning included in both German and English. [4] In
fact the first recorded use of the term curriculum appeared in the Professio Regia from
1576, which provided teachers with a series of procedural templates to steer their
teaching. Since then it has remained in Anglo-Saxon educational literature terminology, though being displaced in German during the 18th century and not returning until
the previous century in the late sixties. The curriculum term was then readopted
_____________________________________________________________________
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through American influence as a better version of a teaching plan (Lehrplan). [6] Progressively the word curriculum has become equivalent to Didactic with a particular
emphasis of its own. During the 1970s and early 1980s didactic and curriculum theory
where considered as parallel areas of the same subdiscipline.
Curriculum is in general not easily defined due to its many semantic contents and nuances. According to Reisse (1975) the term is strongly cultural bound making comparisons across linguistic bounds next to impossible. Nowadays the aspects of curriculum seem to have integrated into didactic thus rendering the relationship discussion
between didactic and curriculum mute.
Certain differences persist to date between the German and American way of classifying education. In Germany education consists of pedagogics and its subdiscipline didactic with several sub-areas of its own (Röhrs 1969). In the Anglo-Saxon classification, a sub-area of didactic seems to be lacking, meaning the problems of teaching and
learning are held together without any theoretical model building according to the
American research of teaching.
A form of analysing the curriculum, a system for thinking about its problems so to say
is through didactical approaches, according to Ian Westbury [11]. These types of approaches to teaching and learning have always referred, in one way or another, to a
doctrine to be taught to students making them grow and pushing them to learn. This
can be said to be an overall systematisation or schematisation of instruction – a way to
frame curriculum planning by distinguishing the assumptions and values involved.
The interest is focused on how teaching is going to be accomplished with educational
methodology and not towards the inner content of what is going to be taught (Nerici,
1969:18). [9]
6. Teaching crossroads
In Sweden educationists have struggled with ideas that relate to both German and Anglo-Saxon curriculum. Today we find ourselves at a critical point, standing at the intersection and trying to find out which way to go, bringing the teaching into the technological age of the 21st century.
Having seen the historical development of two prominent perspectives on teaching
has helped us in gaining a deeper and more fundamental understanding of what the
teaching profession really enfolds. This now allows us a further educated decision on
what to opt for, which aspects should be considered and what curriculum introduces
the biggest advantage and should be favoured and build upon.
In the Anglo-American classification a relatively strong formal control of the teachers
is enforced by the school system. The ability to teach the curriculum is central, and
professionalism can only be achieved by training and certification. In essence, American curriculum is a complex and difficult topic to pin down. Being layered and highly
eclectic, it is subject to interpret and reflects the models of instructional delivery used.
The development of American education was best explained by Walter Doyle and Ian
Westbury (1992, 138-145), referring to the structure of governance in the system of
schooling. The local boards of education have the responsibility for the effectiveness
of the school and the role of the superintendent is central.
On the other side we have the German Bildung (a core concept of German didactics)
where the ability to make independent decisions is sought for, encouraging a larger
professional autonomy for the teacher, i.e., in interpreting the curriculum. [8]
_____________________________________________________________________
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By not having to follow the institutional framework and teaching methods too rigidly,
a more open and creative environment is achieved, making it easier to adapt the education to the changing needs of the students and society. Today it is widely recognised
that traditional lectures place students in a passive role, failing to engage them in their
own learning. Old myths that impede have to be put aside, paving the way for fresh
ideas and innovative curricular. From this viewpoint it stands clear that (the German)
“Bildung”, encouraging a larger professional autonomy, is a concept easily favoured.
It makes it easier to reform the educational system, bringing it into the technological
age. Even though this seems to be a straightforward conclusion, it does not describe
the whole picture.
Naturally, there are advantages of having a strong formal control of teachers and curriculum. One of them is the fact that a certain minimum quality is guaranteed when
teaching is done according to specific rules of conduct. Otherwise, the skill of individual teachers is of great importance in addition to content knowledge, the essential
substance is pedagogical content knowledge. In other words: by not having a strong
formal control to govern the teaching method as for instance in the German concept, a
high qualitative lecture is not only a matter of mastering the topic (content knowledge), but also a matter of mastering the art of teaching (pedagogical content knowledge), i.e., how to present and transfer the knowledge to others.
7. Teaching attitudes
Another important topic in the educational system is the teacher’s commitment and
attitude towards teaching. [7] By viewing teaching as the means for being allowed to
conduct research, it inevitably becomes a reluctant must. Teaching itself needs to be
brought forward, taking the first row and leaving the shadow cast upon it by teachers
and researches attitudes. Independent of which curriculum is used, nowadays teaching
implies a much higher challenge due to the diversity of students. Different students, of
different backgrounds and culture, have different learning styles, thus forcing a continuously re-evaluation and improvement of things.
It is no longer accurate to assume that all students can perform well by being taught
the same way. New teaching practices are consequently required and teachers should
be aware of different perspectives avoiding eventual frustrating conflicts. Thus, a
teacher of today needs to be able to learn and listen to different perspectives more
than before.
8. The Dialogue Seminar
In 1980ies the Dialogue Seminar evolved, which is a method for professionals to listen and learn from different perspectives, and thus promote their professional knowledge. It has evolved partially as an answer to problems during the computerization
processes of most work environments that have been going on since the 70ies. In this
process, possibilities as well as limitations of computers have gradually become
clearer. It is a rule rather than an exception that the total work performance after computerization has not risen as much as expected – sometimes performance even has
deteriorated. It is now rather undisputed that many tasks for the foreseeable future
cannot be computerized. These tasks have to be handled by people, albeit often supported by computers. A substantial part of professional knowledge in most professions cannot be formulated and quantified in such a way that a computer program can
_____________________________________________________________________
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handle it efficiently. One may ask: it is possible to describe or learn this kind of difficult-to-formulate but important knowledge? The Dialogue Seminar has evolved as a
means for professional groups to do that.
The Dialogue Seminar was developed mainly by Bo Göranzon, Maria Hammarén
([10]) at the Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. It became a graduate study program 1995. According to the founders, its purposes are to (i) create a
practice for reflection, (ii) formulate problems from the dilemma, (iii) work up a
common language, and (iv) train the ability to listen. This allows participants to learn
to alter perspectives and discover connections between their own area and other areas.
It is based on the epistemology of practical and professional knowledge, and has been
used for leadership education at computer software companies as well as in music
education.
From a practical point of view, a typical Dialogue Seminar series consists of eight
participants and five six hour sessions during five months – one each month. Each
seminar is prepared by that everybody at least a week before the session reads one out
of a set of texts, the impulse texts, and writes a short reflection, a reflection text, from
the individual experience. During the session, all participants have a copy of each
reflection text. Each is read aloud, and a dialogue follows. The leader should broaden
the reflection by analogues to literature, history or other areas, which broaden the
views on the individual experience expressed in the reflection text. The dialogue is
written down as a protocol. This protocol is the result of the session. As a research
area it is not merely evidence based, but is based on case studies.
Due to its construction, the Dialogue Seminar attempts to find the most relevant questions for teachers, while traditional research in pedagogy answers questions, which
may not be those that actually are the most relevant for teachers. While traditional
research stays within its field, the Dialogue Seminars crosses borders. Cooperation
between mathematics teachers and musicians, for example, have proved to be very
valuable for both.
Thus, the Dialog Seminar is a way to share knowledge and ideas amongst trained professionals, and to find essential dilemmas. Essential knowledge in the form of experiences of other participants is brought forth, captured and shared. This far the Dialog
Seminar method has been shown to produce very satisfactory result in both public and
private sector. By its wide perspective it is somewhat related to the German Bildung
tradition.
Below, we have shortlisted a few proposed approaches that could be used for teaching
students with a wide variety of backgrounds. The list is composed both from own
teaching experience but also from the teaching experience of others, into which I got
an insight while attending Dialog Seminar sessions.







Always insist on academic values, such as the code of honour and ethics
Show respect and concern for all students and their learning
Define clear goals for the course
Set up clear learning outcomes
Set up clear rules for assessing and grading the students
Follow a red thread in the material presented by relating it to what has been presented as well as to other references and material in other courses
 Balance abstract concepts with concrete information
_____________________________________________________________________
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Balance material related to fundamental concepts with practical problem solving
methods
Being prepared is to be able to leave your plan of the lecture if you discover that it
is needed for the learning of the students
Provide concrete examples from real life situations and implementations
Study sometimes video records of your lectures
Use assessment and feedback from students regarding the quality of teaching, this
being a central point in multicultural classrooms
Make it possible for people to improve themselves by giving them a second
chance after understanding their mistake, for instance when it comes to plagiarism
which is far more accepted in some parts of the world

Furthermore, it is also good to keep in mind that we are in reality not teaching students on how the model really works, but on our shared conception on how the model
works. We need to help students to build up in their minds similar concepts already
shared by the rest of the engineering community, teaching them to be critical in their
way of thinking and learning.
9. Conclusions
The cornerstones in the construction of modern schooling were the intersection of
pedagogy, curriculum and didactics. The recent Anglo-American usage of pedagogy
reflects the mainland European use of didactic, since the German didactic analysis
resurfaced in the English-speaking world as pedagogic analysis substituting pedagogy
for didactics. Furthermore, since pedagogy refers to the integration in practice of particular curriculum content and since didactics is a form of analysis, a system for thinking about the problems of the curriculum, it can easily be deducted that curriculum
analysis relates to the fields of both didactical and pedagogical analysis.
We can conclude that all of these fields originally arose as part of an instructional turn
nourished in the social, political and confessional circumstances of the Renaissance
and the Reformation.
Becoming a skilled teacher is harder today than ever. It is no longer enough to rely on
traditional concepts and methods for achieving good results. Basic concepts as the
American or German curricular are solid places to start, though adaptations are necessary due to today’s globalisation and technological age. Education has become a
global market forcing teachers to deal with new problems, thus flexibility, clear goals,
patience and curriculum adaptation are key factors for a successful academic program
because of the wide range of abilities and readiness levels of students. There are no
secrets, for a successful teaching career very much depends on personal preferences
and inclinations, and most importantly a passion for the subject and the profession.
Furthermore, to improve teacher performance, the work environment must enhance
teachers’ sense of professionalism and decrease their career dissatisfaction. The Dialogue Seminar is one means to do this in an organized way, in which the professionals
themselves formulate the agenda while taking advantage of existing research.
“For more general information regarding related topics, see articles [2] and [5] in the references
list”
_____________________________________________________________________
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”Funkade bra!” – studenters upplevelser av studentstyrt litteraturseminarium
Ingrid Persson
Sektionen för planering och mediedesign
Blekinge Tekniska Högskola
Abstrakt - Artikeln behandlar ett studentstyrt litteraturseminarium i en obligatorisk
planeringskurs på mastersprogrammet Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola. Under kursens litteraturseminarium diskuterar studenter och lärare landskapet
utifrån olika teoretiska och rumsliga aspekter. Genom att läraren använder artiklar
som kan bryta delvis olika synsätt mot varandra är avsikten att ge studenterna möjlighet att öva upp sin förmåga till teoretiskt tänkande och att kritiskt granska framställningar av rummet. Studenterna utser i förväg ordförande och sekreterare för varje diskussionsgrupp och förbereder genom att skriva egna diskussionsfrågor. Läraren
intar i diskussionen positionen som en i gruppen och begär liksom studenterna ordet
av studenten som är ordförande. Avsikten är att ge förutsättningar för ett demokratiskt samtal och att ge möjligheter till ett balanserat talutrymme för såväl kvinnliga
som manliga studenter.
Keywords: litteraturseminarium, studentstyrt, demokratiskt samtal, genusperspektiv
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1. Inledning
Mastersprogrammet Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona
utbildar studenter i fysisk samhällsplanering, alltså användningen av mark, vatten och
byggd miljö utifrån ekologiska, sociala, estetiska och samhällsekonomiska synpunkter. Under hela utbildningen är undervisningen i planering projektinriktad. I konkreta
planeringsuppgifter tränar studenterna, individuellt och/eller i grupp, sin kreativa och
analytiska förmåga att hantera komplexa planeringsproblem och ge förslag på gestaltning av den fysiska miljön.
Studien behandlar erfarenheter från ett studentstyrt litteraturseminarium i planeringskursen Planering Landskap, som är obligatorisk under andra året av programmet.
Kursen går under vårterminen i fjärde läsperioden. Studenterna ska, enligt kursplanen,
efter kursen ha utvecklat grundläggande kunskap om landskapsplanering och kunna
använda dessa kunskaper i praktiska tillämpningar. Kursen ska ge förståelse för hur
landskapsarkitekter arbetar och innehåller övningar där studenterna arbetar med frågeställningar i landskapsrummet på olika nivåer1. Dessa övningar innebär en process
med skissande och gradvis problemlösning både individuellt och i grupp, där praktiserande landskapsarkitekter handleder.
En av de första förändringar jag gjorde av kursen Planering Landskap när jag år 2005
blev kursansvarig var att komplettera kursplanen med ett litteraturseminarium, vilket
kursen tidigare hade saknat. Varför ska studenter också ha ett litteraturseminarium när
kursen syftar till att ge förståelse för hur landskapsarkitekter arbetar? Denna förståelse
kan ju studenterna få i kontakt med kursens handledare som är landskapsarkitekter.
Visserligen kan det vara så, men jag anser att en professionsutbildning behöver förankras i såväl teori som metod även i enstaka kurser. För att kunna förstå rummet som
sådant och rumsliga begrepp behöver vi med den franske rumsteoretikern
Henri Lefebvres synsätt träna upp vår språkförmåga och vårt tänkande för att förstå
rummet, (Lefebvre, 1991). Om den allmänna vikten av att läsa skriver den argentinske
författaren och översättaren Alberto Manguel: ”Vi läser alla oss själva och världen
omkring oss för att få ett hum om vad och var vi är. Vi läser för att förstå eller för att
börja förstå.” (Manguel, 1999:15)
Under kursens litteraturseminarium diskuterar studenter och lärare landskapet utifrån
olika teoretiska och rumsliga aspekter. Genom att använda artiklar som kan bryta delvis olika synsätt mot varandra i ett litteraturseminarium är min avsikt att ge studenterna möjlighet att öva upp sin förmåga till teoretiskt tänkande och att kritiskt granska
framställningar av rummet. De texter som används i kursen är valda för att ge exempel på hur vetenskapliga texter behandlar ämnesområdet. Även myndighetstexter förekommer i mindre omfattning, men då för att förklara användbara begrepp, visa på
praktiska metoder och förklara professionsbegrepp.2

1

I ett framtida yrkesliv kommer studenterna i egenskap av generalister att samarbeta med andra yrkesgrupper, däribland landskapsarkitekter.

2

När Högskoleverket genomförde en kvalitetsgranskaning av grund- och forskarutbildningen i fysisk
planering år 2005 framhöll granskningsansvariga att litteraturen allmänt präglades av normativa och
myndighetsproducerade snarare än vetenskapliga texter.

_____________________________________________________________________
12

”Funkade bra!” – studenters upplevelser av studentstyrt litteraturseminarium
___________________________________________________________________________________

2. Syfte
Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka studenternas upplevelser av det
litteraturseminarium som ingår i kursen Planering Landskap och att diskutera hur
upplägget kan bidra till studenternas lärande utifrån målet att studenterna ska vara
aktivt kunskapssökande och reflekterande. I tidigare, muntliga kursutvärderingar har
det kommit fram att studenter anser att litteraturseminariet i kursen fungerar bra. Uppsatsen utgår från en kompletterande enkätundersökning i anslutning till årets kurs och
är genomförd för att möjliggöra även en skriftlig dokumentation. Den centralt antagna
utvärderingsenkäten för högskolans kurser, som studenterna får med e-post efter avslutad kurs, är generellt utformad. För att utvärdera enskilda moment under en kurs
går det att lägga till ytterligare frågor. Jag har istället valt att göra en separat utvärdering under kursens gång.
3. Teoretiska utgångspunkter
Enligt de allmänna målen för högskolan ska högskoleutbildning ge studenterna förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Huvudansvaret för att
hämta in kunskap ligger på studenten medan lärarens roll är att göra studenten medveten om vilka faktakunskaper som är nödvändiga. Dagens högskolestudenter har skiftande bakgrund och varierande förutsättningar. Från lärarsynpunkt finns svårigheter
med stora grupper och bristande resurser. Hur kan undervisningen bidra till att förbättra studenternas lärprocess och göra dem mer aktiva i seminarieformen? Går det att
komma ifrån ett ”läxförhör” när läraren ska examinera inläst stoff i dagens stora grupper av studenter? Forskarna Gunnar Andersson och Anders Persson menar att:
“[Vidare är det så att] tradition, formell organisation, ofta kunskapsnivå påbjuder att handledaren är
läraren och gruppmedlemmarna är elever. Inom grupphandledningens ram är det därför väsentligt att
handledaren oavbrutet gör motstånd mot att hamna i en samtalssituation som innebär att den ena
gruppmedlemmen efter den andra talar till och med henne/honom dvs. att handledaren blir den som all
kommunikation riktas till.” (Andersson & Persson, 2002:39)

Tillämpat på seminarieformen kan detta översättas till ett traditionellt upplägg där
läraren i egenskap av seminarieledare försätter sig i situationen att kontrollera genom
att fråga studenterna i tur och ordning om innehållet i litteraturen. Talträngda studenter kan då ta för sig ordet på bekostnad av andra mer tystlåtna medstudenter.
Pedagogen John Biggs menar att studentkontrollerade aktiviteter (peer-controlled activities) är särskilt användbara för att bredda förståelse, tillgodose olika ståndpunkter
och perspektiv och för att uppnå självinsikt genom att jämföra sig med sina likar.
(Biggs, 2003). Enligt pedagogen Anna Hedin visar olika studier att kvinnor och män
får olika talutrymme och att män tenderar att ta mer talutrymme än kvinnor. (Hedin,
2006:48). Ett könsmedvetet seminarieupplägg kan ha betydelse för interaktionen i
seminariesamtalet3. Sociologen Fredrik Bondestam menar att det gäller både att försöka motverka att män favoriseras och att skapa ett demokratiskt samtalsklimat.
(Bondestam, 2003:55).
Hedin tar upp exempel på hur högskolelärare kan variera undervisningen för att möta
olika studenters behov. Att ge studiehänvisningar till kurslitteraturen och instuderingsfrågor kan underlätta studentens lärande. Det finns dock en risk att frågorna blir
alltför styrande och att studenten fokuserar enbart på dessa. (Hedin, 2006) Bondestam
3

Angående kön och genus, se (Thurén, 2003)
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anser att valet av litteratur har stor betydelse för att föra in aspekter på kön i en kurs
eftersom studenten genom eget läsande först möter litteraturen på egen hand. (Bondestam, 2003:53) Andra forskare beskriver hur textgranskningsscheman kan användas i
pedagogiskt syfte för att stimulera studenten att närma sig texter kritiskt och analyserande. (Gustafsson, 2006:82-83)
4. Litteraturseminariet
4.1 Förberedelser och genomförande
Studenterna fick av kursansvarig instruktionen att träffas i en förutbestämd grupp för
att formulera fyra frågor utifrån de ingående texterna, samt att utse en ordförande och
en sekreterare per grupp. Kursens amanuens gjorde
gruppindelningen och varje grupp bestod av 12-13 studenter. Gruppen skulle mejla
frågor och namn på ordförande och sekreterare före seminariets genomförande till
kursansvarig. Jag inledde varje gruppseminarium med att tala om att ordförandes roll
skulle vara att leda samtalet och att fördela ordet så att alla studenter fick möjlighet att
bidra, samt att använda ”laget runt” vid behov. Sekreteraren fick i uppgift att föra ett
kortfattat protokoll i form av minnesstolpar. Övriga studenter fick uppmaningen att
vända sig till ordföranden för att begära ordet. Detta för att samtalet inte skulle leda
till att bara några pratade på andras bekostnad och för att få en struktur på diskussionen. Även sekreteraren skulle kunna delta i diskussionen.
Som medverkande lärare beskrev jag min roll som ”en i gruppen” och markerade detta genom att begära ordet av ordföranden. Vid starten talade jag om att jag skulle ta
över ordförandeskapet den sista kvarten av seminariet, som pågick under två lektionstimmar. En kort paus ingick efter halva tiden. Under pausen gav jag feedback till ordförande och sekreterare och frågade hur de uppfattade sina roller, hur de tyckte att
diskussionen flöt och om sekreteraren hann med stolpanteckningar. Vid behov uppmärksammade jag ordföranden på om några av studenterna varit tysta. Ordföranden
skulle då försöka tänka på att dra in dessa studenter i samtalet i fortsättningen. Den
sista kvarten använde jag till att uppmana studenterna att beskriva sitt favoritlandskap.
Detta blev avstamp för ett resonemang som jag förde med studenterna om skillnaden
mellan en privat uppfattning av och ett professionellt förhållningssätt till landskapet.
Därefter följde en muntlig utvärdering av seminariet genom ”laget runt”.
4.2 Ingående texter
De ingående texterna är av varierande slag och utvalda av mig som kursansvarig4.
Intentionen är att utgå från vetenskapliga texter av mer resonerande slag och komplettera med myndighetstexter av typen problembeskrivning och förslag på åtgärder. Studenterna kan då jämföra hur dessa olika typer av texter ser ut. Textmassan består totalt
av knappt fyrtio sidor. Ambitionen har varit att söka korta, men till sitt innehåll komplexa texter, för att stimulera till läsning, reflektion och diskussion.
Text 1 består av ett utdrag ur en skrift utgiven av Skogsstyrelsen och producerad med
avsikt att presentera förslag på hur olika landskap kan utvecklas. Den valda texten
behandlar landskapsbild och skönhet för att introducera och diskutera dessa begrepp.
Text 2 består av en essä, som diskuterar förhållandet mellan människa och natur ur ett
4

se förteckning i bilaga
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vetenskapsfilosofiskt perspektiv. Texten ingår i en skrift från Movium, Sveriges lantbruksuniversitet, där ett antal forskare diskuterar aspekter på landskap. Text 3 består
av ett utdrag ur en skrift från Boverket som diskuterar vikten av tillgång till bostadsnära natur, samt introducerar begreppet sociotopkarta, vilket används som planeringsredskap. Text 4 består av en artikel som diskuterar kartans makt och dess roll som
analysredskap i förhållande till verkligheten. Samtliga hittills nämnda texter är på
svenska. Text 5 är skriven på engelska och är ett utdrag ur en svensk doktorsavhandling i arkitektur. Denna senare text består av ett fiktivt samtal mellan två manliga
trädgårdsteoretiker från 1700-talets England och en kvinnlig nutida svensk doktorand
med genusperspektiv. De två senare texterna var nya för året i seminarielitteraturen.
De ersatte en tidigare text som jag bytte ut efter att studenterna under två år i utvärderingarna av olika skäl ansåg att texten borde bytas ut. Text 4 och 5 har varit publicerade i en tidskrift utgiven av landskapsarkitekternas riksförbund.
5. Studentenkäten
Studentenkäten kompletterar den ordinarie utvärderingen och är genomförd i maj
2009 under kursens gång. Enkätens uppläggning är kvantitativ med kvalitativa inslag,
(Trost, 2007). Jag deltog som lärare i samtliga fyra gruppseminarier och gjorde tillsammans med studenterna en muntlig utvärdering i anslutning till seminariet. Dagen
efter hade studenterna genomgång av en övningsuppgift och jag inledde genomgången med att dela ut enkäten. Enkäten innehöll tre frågor som gällde genomförandet av
seminariet där studenten skulle ange svarsalternativ utifrån en femgradig skala där 1
var lika med mycket dåligt, 3 var lika med ok och 5 var lika med mycket bra. Dessa
tre frågor innehöll också en rad för eventuella synpunkter. Frågorna var; ”Seminarieupplägget med att skriva egna frågor var..”, ”Upplägget med ordförande och sekreterare var..”, ”Helhetsbedömning av litteraturseminariet..”. Den inledande frågan gällde
texterna. Studenten kunde antingen ange vilken av texterna som de ansåg skulle bytas
ut till nästkommande år (alternativ 1-5) eller välja att rekommendera att alla texter
skulle vara kvar (alternativ 6). Några studenter uppgav att två texter borde bytas ut.
Studenterna skulle ange om de var kvinnliga respektive manliga studenter, i övrigt var
svaren anonyma. Enkäten samlades in av studenterna efter 10-15 minuter.
I kursen deltog totalt 51 studenter. I litteraturseminariet deltog 50 studenter eftersom
en student hade sjukanmält sig. Enkäten besvarades av 49 studenter. Svarsfrekvensen
var alltså 98 %, vilken måste anses vara mycket hög.
6. Analys av studenternas svar
6.1 Om att inom gruppen utse en ordförande och en sekreterare
För studenterna var det första gången under utbildningen som de prövade modellen
med att ha studenter som ordförande och sekreterare. De valda ordförandena visade
sig i tre av fyra fall vara kvinnliga studenter. Fördelningen var densamma för sekreterarna. Studenternas val speglade ganska väl den totala fördelningen. I årskursen finns
totalt 2/3 kvinnliga och 1/3 manliga studenter.
De flesta studenterna (67 %) ansåg att upplägget var mycket bra (=5), medan 27 %
gav betyget 4. Endast 3 studenter (6 %) gav betyget 3. Ingen student gav alltså lägre
omdöme än 3 på den 5-gradiga skalan. De flesta kommentarer som studenterna gav
berörde hur studentstyrningen påverkade seminariets struktur och gjorde diskussionen
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”mer ledig”, ”naturlig” och att det inte kändes som ”ett läxförhör”. Jag tolkar det som
att studenterna uppfattade diskussionen som mer demokratisk. Det fanns också synpunkter på den roll jag intog som en i gruppen. Studenterna uppskattade att jag som
lärare ” var mer som ett stöd i diskussionen” och fungerade som ”en resurs och deltagare”.
Flera av kommentarerna handlade om att studenterna upplevde att ”det var lättare att
prata” och att det ”blev mycket bättre diskussion” och att detta kunde förklaras med
att ”Alla kom till tals, kändes som man fick sagt det som man hade att säga”. Någon
annan uttryckte det som: ”Mycket bra eftersom alla måste prata istället för att det alltid ska vara samma personer som pratar och samma som sitter tysta.” Men det fanns
även någon student som ställde frågan ”Varför?” [detta upplägg]. Ytterligare någon
ansåg att det var ”svårt för läraren annars att vara sekreterare, ordförande och lyssna
ordentligt”. Jag tolkar det som att studenten uppfattade upplägget mer som en rationell
åtgärd från lärarens sida, vilket ju onekligen är sant men som inte var mitt huvudmotiv.
6.2 Om att skriva egna frågor i grupp
De flesta studenterna uppskattade att skriva egna frågor. Av 49 studenter ansåg 24
( 49 %) att det var mycket bra, medan 20 studenter (41 %) gav betyget 4 på den femgradiga skalan. Endast fem studenter ( 10 %) gav betyget 3. Någon student skrev att
det var ”bra med [en] studentstyrd variant”. En annan student kommenterade att:
”[Men] lite dumt att vi var samma människor som diskuterade frågorna sedan, det
hade varit roligt att få frågor från andra grupper.” Andra ansåg att det hade varit bra
med några generella problemformuleringar respektive att de skulle ha kunnat skriva
fler frågor. Någon anmärkte att de alltid skrev egna frågor, men att det skulle vara bra
att blanda in nya också. En annan ansåg att ”Nu började diskussionen redan när vi
skrev frågorna. Bra, då kan man börja fundera innan.” En student skrev att: ”Någon
gång skulle det vara bra att lärarna skrev frågorna, blir högre kvalitet”. När det gäller
grupparbetet som sådant påpekade några studenter att det var för stora grupper att
skriva frågor i.
Studenternas frågor var i stor utsträckning kopplade till texterna men det fanns i varje
grupp också exempel på någon mer öppen fråga. Ingen av grupperna valde att ställa
någon fråga som anknöt direkt till text 5.
6.3 Om seminarielitteraturen
Studenterna fick först i enkäten frågan om de ansåg att någon text skulle bytas ut eller
om alla skulle vara kvar. Av de 49 studenterna som deltog i enkäten svarade 4 inte på
frågan om texterna. 27 av de 45 studenterna (60 %) svarade att de ansåg att alla texterna skulle vara kvar till nästa år. Enkäten gav utrymme för eventuella synpunkter.
Av de studenter som ville byta ut någon/några texter svarade flest (22 % = tio studenter) att de ville byta ut text 5, alltså den engelska texten i form av ett fiktivt samtal
mellan två manliga trädgårdsteoretiker från 1700-talets England och en kvinnlig nutida svensk doktorand med genusperspektiv. Bland de studenter som ville ha kvar alla
fanns också några som var tveksamma till text 5.
En del av de studenter, som ville behålla samtliga texter till nästa kursomgång, motiverade sina synpunkter med att texterna sammantaget gav en bra variation; ”bra mix
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av texter som kompletterar varann” eftersom några var ”väldigt konkreta och några
mer filosofiska” och att ”alla bidrog till en bra diskussion”. Det fanns också några
som ansåg att ”den 5:e texten var krånglig men när jag fick reda på syftet för varför
den var med tyckte jag att det var bra att den var med!5”. Någon annan ansåg att:
”Även om den engelska var ’flummig’ så är det bra att ha en annan typ av text.” Det
fanns också synpunkter på att den engelska texten skulle placeras tidigare i kompendiet. Någon student ansåg att text 5 skiljde ut sig genom att vara svårare att förstå,
medan någon annan uttryckte sin uppskattning över att det också fanns en engelsk
text. Ytterligare någon student ansåg att kompendiet saknade en text om grönskan i
staden. Några studenter ansåg att ingående texter kunde kortas ner ytterligare. När det
gäller övriga texter ville enstaka studenter byta ut någon annan text.
6.4 Helhetsbedömning av litteraturseminariet
Frågan om helhetsbedömning svarade alla 49 studenter på. Av dessa ansåg 49 % procent att det fungerat mycket bra (=5). Resterande studenter (51 %) gav betyget 4 av 5.
Många studenter lämnade inga motiveringar eller synpunkter till sina ställningstaganden. Men en del studenter underströk också här att det blev givande och bra diskussioner. Någon ansåg att: ”det är bra när man får slänga sig in i diskussionen. Fanns
några gånger som det blev lite hur tycker du, du och gå laget runt. Gillar mer när man
diskuterar fram och tillbaka. Annars var det väldigt bra.” Några studenter efterlyste en
friare diskussion utanför textanalysen och menade att den sortens diskussioner kunde
vara roligare. Någon student ansåg att det var: ”Bästa seminariet som jag varit på.”
Studenterna tycktes alltså överlag vara nöjda eller mycket nöjda med upplägget och
uppskattade att jag som lärare lämnade över ordförandeskapet till en av studenterna
utan att jag valde ut någon av dem. Studenterna ansåg överlag att diskussionen då blev
mer på lika villkor. Ingående texter fungerade i stort sett på grund av sin variation.
Studenterna bidrog också i sina kommentarer med konstruktiva förbättringsförslag.
Resultatet av enkäten blev tillgängligt för studenterna på den digitala lärplattformen ”its
learning” samma vecka som de besvarade enkäten.
7. Avslutande reflektion
Är det bara att slå sig till ro nu? Studenterna verkar nöjda och det är jag som lärare
och kursansvarig också. Nej, det finns givetvis förbättringar att göra! Min avsikt med
att låta studenterna styra seminariets diskussion efter en viss struktur var att få ett diskussionsklimat där fler vågar prata, alltså med det demokratiska samtalet som modell
och att träna dem i att begära och fördela ordet för att ge varandra utrymme. Eftersom
litteraturseminariet är exa-minerande anser jag fortfarande att det bör vara någon lärare med. För att ge utrymme till mer fri diskussion skulle studenterna kunna stimuleras
att ta initiativ till sådana kompletterande seminarier utan lärarmedverkan.
Vad ska studenten tänka på vid inläsningen av texterna? Ett textgranskningsschema
skulle kunna vara ett sätt att hjälpa studenterna att förhålla sig till texter (Gustafsson,
2006:82-83). Genom att komma överens inom lärarkollegiet om att införa en sådan
modell redan i första årskursen skulle vi kunna ge studenterna ett redskap att utveckla
5

Texten utgår från en doktorsavhandling och är vald som ett exempel på hur en vetenskaplig text kan
se ut utifrån tidigare nämnda utgångspunkter. I texten möter 1700-talets idéer synen på landskapet på
2000-talet utifrån flera aspekter däribland synen på manligt/kvinnligt i landskapet.
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på egen hand och i grupp. Nu finns en osäkerhet kollegor emellan om när och hur
andra lärare diskuterar inläsning med studenterna.
Med upplägget att studenterna förbereder frågor, kommer de att bearbeta texten stegvis både genom att läsa enskilt och att gå igenom den i grupp. Det fanns några studenter som ansåg att förberedelserna skedde i för stora grupper. I ett annat litteraturseminarium, som jag är ansvarig för i första året av programmet, låter jag studenterna förbereda sig och skriva frågor i grupper med 4-5 studenter. Jag slår sedan ihop två sådana grupper till varje diskussionspass. Eftersom studenterna är cirka femtio i varje
årskurs kräver ett sådant upplägg längre tid för genomförande. I det fallet är jag och
en annan lärare ordförande och genomför seminarierna parallellt. Min avsikt är att
efter denna modell i 1:an låta studenterna ett år senare själva styra seminariet. Efter
synpunkterna från årets utvärdering kommer jag att nästa gång låta studenterna förbereda i mindre grupper och sedan slå ihop grupperna. Frågorna kommer då att bli delvis nya för en del i storgruppen och det är i linje med vad några efterlyste.
Avsikten med texturvalet, som jag tidigare varit inne på, är att låta olika perspektiv
brytas mot varandra. Studenterna bör bli medvetna om att korta texter i sig inte behöver vara okomplicerade utan kan innehålla olika lager, som inte nödvändigtvis behöver uppfattas på samma sätt av alla studenter. Texter ska också kunna bytas ut då och
då. När jag tar ställning för ett textbyte är inte huvudorsaken att texten är bortröstad
av studenterna. Om många studenter reagerar på en text kan det vara av olika skäl.
Men det kan vara en indikation på att jag kan behöva fundera på om det går att uppnå
syftet med textinnehållet genom att använda någon annan text eller att komplettera
med något annat.
Min ambition när det gäller att välja texter innebär också att jag vill stimulera studenterna att bli genusmedvetna. Vid valet av texter har jag funnit att det ofta är svårt att
hitta litteratur som har ett medvetet genusperspektiv i planeringslitteratur6. Eftersom
ingen av grupperna själva formulerat någon fråga om genustemat tog jag själv initiativet till att diskussionen också berörde tematiken. Text 5, som jag har använt, var vissa
studenter tveksamma till. Det är lite oklart vad motståndet berodde på, engelska som
språk, stilen som var resonerande eller genusperspektivet. I den muntliga utvärderingen förekom alla motiven. Det kom då också fram att flera accepterade texten som annorlunda. Vi resonerade om att myndighetstexter ofta är uppbyggda som fråga – svar
– exempel och att studenter i ett akademiskt sammanhang behöver träna att läsa texter, som ställer nya frågor istället för att ge svar.
Att läsa texter och att diskutera dem för att tillägna sig ett professionellt förhållningssätt till landskapet är centralt i kursen. Formerna behöver ständigt utvecklas och förfinas i samarbete mellan studenter och lärare. Som Biggs framhåller så konstrueras inte
kunskap av läraren som mästarkonstruktör. Studenterna bygger upp den både av det
material som deras lärare ställer till förfogande och av det som deras egen erfarenhet
kan tillföra. (Biggs, 2003)

6

Anita Larsson, tidigare verksam som lektor på institutionen för fysisk planering har bidragit med
boken Jämställdhet nästa!, vilken vi på olika sätt vill använda som kurslitteratur, (Larsson & Jalakas,
2008). Den behandlar dock inte landskapsarkitektur.
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Learning Machine Learning: A Case Study
Niklas Lavesson
School of Computing, Blekinge Institute of Technology
Abstract - This paper investigates issues related to the teaching and learning of Machine Learning. In recent years, the number of applications to Computer Science
programs has dropped dramatically. In addition, the mathematical skills of undergraduates have been reported as low across Europe and in the United States. These factors make it difficult to teach advanced Computer Science courses, since the students
in general might not have the prerequisites needed in order to understand the content.
Machine Learning, often regarded as a branch of Artificial Intelligence, is the study
of software programs that improve their ability to solve tasks through experience. A
common misconception of the students is that the computers do all the learning.
However, as the field has matured over the last decade, it has become increasingly
mathematically sophisticated. We report on a case study conducted in the Master
level Machine Learning course at Blekinge Institute of Technology in Sweden. The
students participated in a self assessment test and a diagnostic test of prerequisite
subjects and we correlate their results on these tests with the fulfillment of learning
objectives, which are measured objectively by using the assignment and written examination scores and subjectively by the standardized course evaluation questionnaire and complementary interviews.
Keywords: Artificial intelligence, Education, Learning systems, Prior Knowledge,
Study Result
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1. Introduction
Students are attracted to courses in Machine Learning (ML) via their enthusiasm for
Artificial Intelligence (AI), although the reality is that Machine Learning has become
aligned with increasingly sophisticated mathematical and statistical techniques in recent years. At the same time, the analytical and mathematical skills of today’s undergraduates are generally perceived as low (Barber, 2008). Several works in Higher
Education research report on the low student pass rate in Mathematics. As a consequence, research into Mathematics education at the undergraduate level has received
great impetus in the last decade (Divjak & Erjavec, 2007), e.g., by projects under the
influence of the Bologna process in Europe and similar projects in the Unites States.
Moreover, recent years have shown an alarming drop in Computer Science applications across Europe (Gavaldà, 2008) and the students that apply do not seem to have
as strong Programming skills as earlier students. Consequently, many universities
seem to be lowering their bars in order to get a sufficient student quota. For example,
some Swedish Universities have decreased the level of mathematical experience
needed for getting admitted to their Engineering programs.
To conclude, machine Learning is generally categorized as a Computer Science subject and, as already stated, it has become increasingly aligned with theory and techniques from mathematics and statistics. At the same time, the recruited students seem
to have a decreasing prior knowledge of computer science, mathematics, and statistics
in general as well as programming in particular. A question can be raised as to whether this changed situation in terms of prior knowledge and subject complexity is going
to affect the type and amount of knowledge that can actually be gathered by current
and future students.
In this paper, we address the above stated question by investigating the relationship
between prior knowledge and study results in the context of the Machine Learning
subject. The investigation has been conducted by performing a case study of a group
of students enrolled to an advanced level Machine Learning course at Blekinge Institute of Technology in Sweden.
1.1 Outline
The remainder of this paper is organized as follows: firstly, we discuss the role of
prior knowledge and its influence on the type and amount of knowledge that is acquired as well as the examination results. Secondly, we review related work. We then
continue by presenting some background to the Machine Learning area of research
and the Machine Learning education subject. Next, our case study is introduced in
Section 3, followed by a review of the results in Section 4. We discuss the results and
give some examples of how to improve the learning and teaching of Machine Learning in Section 5. Finally, conclusions and pointers to future work are presented in
Section 6.
1.2 The Role of Prior Knowledge
The increase in the number of people admitted to University studies has seemingly
resulted in a greater variability in the background knowledge of first year students.
Consequently, it is argued that it has become even more important to understand the
students’ prior knowledge of a given subject (Lee et al., 2008). The idea is; if we understand the prior knowledge and its relation to knowledge gain and study results it
_____________________________________________________________________
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might be possible to tailor the education for each student’s individual needs and capabilities. An important question is how such actions would impact the learning process.
As we shall see, in the next subsection, many studies address this question at least
indirectly by investigating whether there is a correlation between the prior knowledge
of students and their course results for a particular subject. However, intuitively different subjects depend on prior knowledge to different extents. For example, a certain
subject might require generic knowledge such as: the ability to analyze, categorize,
and so forth whereas some other course additionally requires knowledge about specific concepts, terms, and theories. Moreover, the type of learning also varies extensively between different subjects and on different levels of education. For example, referring to Bloom’s Taxonomy, learning can be classified according to the level of intellectual behavior involved.
In contrast, it has also been shown that learning strategies and study patterns represent
powerful factors related to the type of knowledge that is actually gained from studies
(Entwistle et al., 2002). For example, the lack of some type of prior knowledge can be
made up for by employing a productive learning strategy. That is, by adopting such
an appropriate learning strategy when studying a particular subject the student might
acquire the lacking prior knowledge in the process of studying the subject itself. A
student’s learning strategies and study patterns are based on prior experiences of
teaching and learning as well as the design of the course and the written examination
(Biggs, 2003).
1.3 Related Work
Some studies investigate the correlation between mathematical skills and student pass
rates in informatics and computer science. For example, one study correlates student
pass rates and student satisfaction (via course evaluation) with changes implemented
for the Mathematics for Informatics course at the Faculty of Organization and Informatics in the University of Zagreb (Divjak & Erjavec, 2007). A large number of
changes were implemented to, e.g.: content, learning and teaching methodologies,
examination methods, and student support. The students were clearly more satisfied
after the changes and the pass rates were also considerably higher.
Additionally, Lee et al. (2008) present statistical regression models used for predicting students’ first year performance. According to this study, the results obtained
from such models highlight that a mathematics diagnostic test is not only useful for
gaining information on a student’s prior knowledge but is also one of the best predictors of his or her future performance.
Several papers discuss the prerequisites needed to understand Machine Learning. For
example, de la Higuera (2008) argued that traditional theoretical computer science
courses in graph theory, algorithm design and complexity theory are needed. In contrast, Ambroladze and Shawe-Taylor (2005) convey that modern Machine Learning is
based on a broad spectrum of fundamental theories, from probability theory, through
statistics and optimization to information theory. There are quite a few related studies.
However, most of these studies are position papers and to our knowledge there is only
a small amount of research available on this critical issue.
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2. Background
Machine learning is the study of computer programs that improve automatically
through experience (Mitchell, 1997). It is generally regarded as a branch of Computer
Science and more specifically as a subfield of Artificial Intelligence. Much like Artificial Intelligence, Machine Learning is a multidisciplinary research field, drawing
from work conducted in, e.g.: statistics, mathematics, biology, control theory, philosophy, information theory, and psychology.
Successful applications of Machine Learning range from, e.g.: filtering junk E-mails
(Sahami et al., 2001), detecting fraudulent behavior (Hilas & Mastorocostas, 2008),
diagnosis of patients (Huang et al., 2007), to onboard experimental analysis and opportunistic science features in the NASA Mars rovers (Castano et al., 2003). As information technology continues to spread globally, the number of applications powered by Artificial Intelligence and Machine Learning techniques grows each day.
Correspondingly to computer programs in general, we constantly demand more from
these applications in terms of computational power, ease of use, and intelligent behavior.
Unfortunately, the public fascination for Artificial Intelligence and Machine Learning
seems to stem from written fiction and movies and is mostly focused on what these
subjects can do, i.e., their applications, and not how it is done. The reality of the technical requirements of Machine Learning often leaves students initially rather surprised and disappointed (Barber, 2008). Contrary to initial beliefs, there is no “magic”
involved and very little of the seemingly intelligent behavior found in existing software can be said to have evolved without being carefully designed to do so by humans. In fact, serious engineering skills and a sound knowledge of programming,
statistics, and mathematics are usually the real factors behind the intelligent behavior
and learning capabilities of such software systems.
2.1 Machine Learning Research
The Machine Learning research field is closely related to pattern recognition and statistical inference (Mjolsness & DeCoste, 2008). It emerged in the late seventies and in
1980 the first Machine Learning workshop was held in Pittsburgh, Pennsylvania. The
first edition of the Journal of Machine Learning was published in 1986. From 1988
and onwards, the International Conference on Machine Learning is held annually.
Although the area of Machine Learning has been multidisciplinary in nature from its
very inception (Langley, 1986) the current state of Machine Learning research is radically different from that of earlier research (Drummond, 2006). As an engineering
field, Machine Learning has become steadily more mathematical and more successful
in applications over the past twenty years (Mjolsness & DeCoste, 2008). In fact, it is
even argued that the increasing mathematical sophistication of Machine Learning in
recent years has reached a level at which some premium conferences deter all but the
most mathematically sophisticated researchers (Barber, 2008). Conversely, the stateof-the-art learning methods (algorithms) are based on complex and advanced concepts, e.g.: quadratic programming (Platt, 1999), probabilistic graphic models (Heckerman, 1997), hidden Markov models (Rabiner, 1989), and entropy measures (Quinlan, 1993). Moreover, the methods used for evaluating the performance of the learned
models are often based on statistical re-sampling techniques such as cross-validation
(Stone, 1974) and bootstrap (Efron, 1979), for which the underlying statistical as_____________________________________________________________________
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sumptions can be quite complex and they are seldom included in the curriculum of
introductory statistics courses.
In parallel to the increased mathematical sophistication of the field, the scientific methodology has also evolved. In 1988, it was reported that the Machine Learning community had become increasingly concerned about validating claims and demonstrating solid research results (Greiner et al., 1988). Evidently, most top conferences and
journals in the field now require experiments to be reproducible7 and replicable8 to
ensure that other researchers can validate the claims. In the eighties, many experiments featured small synthetic data sets and standard statistical tests, e.g., the t-test.
Today’s experiments often feature large and complex real-world data sets and rigorous statistical testing, often involving non-parametric methods. Whether our prospective Machine Learning students are headed toward a post graduate education or the
industry, the expectations on them are higher than ever.
In conclusion, the learning techniques and the theoretical foundations behind them are
becoming more and more complex and so do the applications in which they are used.
Thus, in order to understand Machine Learning, one must at the very least have a basic understanding of background subjects, e.g.: linear algebra, basic mathematics and
calculus, statistics and probability, and programming. We argue that, without this
proper background, the Machine Learning subject can only be understood at a very
general and rather simplistic level.
2.2 Machine Learning Education
According to the Bologna process, the higher education is divided into three levels;
basic, advanced, and research studies. Machine Learning courses are taught at various
levels of education. However, they seem to be predominantly held at the advanced or
research level of Computer Science (Barber, 2008). The prerequisites for admission to
Master level Computer Science programs vary between different universities. At Blekinge Institute of Technology (BTH) in Sweden, the prerequisite is a Bachelor’s degree in Computer Science or a corresponding level of knowledge. The requirements
for receiving a Bachelor of Science degree are: a total of 180 ECTS9 credit points,
including 90 in computer science and at least 15 in mathematics. However, for the
purpose of understanding this paper, it is sufficient to know that 1.5 ECTS credit
points roughly correspond to one week of full-time studies (40 hours). Thus, the
amount of 180 ECTS credit points represents three years of full-time studies. The
majority of Computer Science courses at BTH are practically oriented. Thus, besides
the theoretical foundations, most exercises and assignments include various forms of
software design, documentation and programming. However, the majority of the Master students at BTH originates from outside Europe and tends to have a more theoretical background in Computer Science although experience tells us that this theoretical
background, as well as learning strategies and study patterns, seems to vastly differ in
comparison to those of the domestic students.
The Machine Learning course at BTH is given at the advanced level and is featured in
a number of Computer Science Master Programs. The course comprises 7.5 ECTS
7

Journal of Machine Learning Research, http://jmlr.csail.mit.edu

8

Journal of Machine Learning, http://www.springer.com/computer/ artificial/journal/10994

9

ECTS, University of Graz, http://www.uni-graz.at/bibwww/ects
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credit points and corresponds roughly to five weeks of full-time studies. While the
course has a strong focus towards Supervised Learning and Data Mining, the curriculum also includes Reinforcement Learning and Unsupervised Learning.
According to the aims and learning outcomes that are stated in the course descriptor,
the student should be able to:







Independently and thoroughly evaluate and compare the performance or, other
qualities, of algorithms for typical learning problems,
In a group, or independently, implement learning algorithms on the basis of algorithm pseudo code and scientific papers or books,
Independently and thoroughly describe and compare different evaluation methods
for learning algorithms,
Independently and briefly describe and compare different machine learning paradigms,
In a group, or independently, plan data mining experiments, apply data mining
tools to run the experiment, and finally, gather information from the experimental
run and present in a report,
Independently and thoroughly perform a critical review of relevant techniques and
methods found in literature in the fields of machine learning and data mining.

At BTH, the students are expected to learn about and make use of an open source
Machine Learning workbench, called Weka (Witten & Frank, 2005), to conduct experiments and solve assignments. Basically, Weka is a piece of software that can be
used to analyze data sets, perform machine learning and data mining experiments, and
to analyze experimental results. However, Weka may also be used as an Application
Programming Interface (API) to develop revised or new learning algorithms as well
as complete applications. In order to use Weka as an API, the student has to have at
least basic programming skills. The mandatory assignments of the BTH Machine
Learning course include: performing an experiment using Weka, developing a simple
supervised learning algorithm, and a reinforcement learning application.
3. Method
Our focus of study is a group of n = 11 respondents from a class of approximately 30
students enrolled in the Machine Learning course at Blekinge Institute of Technology.
The aim of this case study is to investigate whether there is a correlation between
prior knowledge of statistics, mathematics, and programming, and examination results. The case study comprises four different stages of data collection. During the
fifth out of ten lectures in total, the students are asked if they would like to participate
in taking a test for which the objective is to gather information that can be used to
improve the learning of future students by modifying the presentation and contents of
the course.
The students that do accept to take this test are given a list of five subjects for which
they should rate their own level of knowledge. After completing the self assessment
test, the students are given ten minutes to participate in a diagnostic test that features
two elementary questions from each of the subjects. When the final written examination has been held and the course has officially ended, the results for the three as_____________________________________________________________________
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signments and the written examination are collected from the Student Documentation
System10 in order to be used for analysis.
3.1 Self Assessment
At the self assessment stage, the students get to estimate their own level of knowledge
of five subjects from 1 (no knowledge) to 9 (extensive knowledge). The featured subjects are: probability and statistics, basic mathematics and calculus, linear algebra,
discrete mathematics, and programming. The rationale for selecting these particular
subjects is that their theory and concepts form the basis of the state-of-the-art learning
algorithms and are used in common machine learning textbooks (Mitchell, 1997; Witten & Frank, 2005) to explain learning theory and to describe algorithms.
3.2 Diagnostic Test
The diagnostic test features two elementary questions for each subject. It is difficult
to measure the knowledge of a subject with only two short questions. However, we
believe that providing an extensive set of questions for each subject would make
some students more reluctant to participate. In addition, it is hard to perform an unbiased selection of questions, i.e., a selection that properly represents basic knowledge of the subject. We therefore tried to derive questions from the introductory examples found in the aforementioned textbooks. The complete set of questions is included in the Appendix.
3.3 Course Results
The students’ results are extracted from Ladok, which is the national system used for
documentation of academic information at higher education institutions in Sweden.
As stated earlier, the Machine Learning course at BTH comprises 7.5 credit points. It
features two small assignments (1 credit points each), one larger assignment (2 credit
points), and a written examination (3.5 credit points). The ECTS-based course grade
is calculated from the accumulated score on the written examination.
The self assessment test is entirely subjective, whereas the diagnostic test and the
course results provide us with objective measures of the students’ knowledge of mathematics, programming on the one hand and Machine Learning on the other hand.
However, there are several issues to consider.
Firstly, the written examination should correspond to the learning objectives, as specified in the Bologna-based course plan. It is difficult to objectively evaluate if the written examination questions actually do correspond to the learning outcomes or not.
Secondly, the learning objectives should represent a basic understanding of the Machine Learning subject. This is perhaps even more difficult to assess. To some extent,
we can use information obtained from the results of the course evaluation in order to
understand, from a student’s perspective, if the expectations raised from the course
plan are indeed met.

10

Ladok, http://www.ladok.se/index.php?L=1
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3.4 Course Evaluation
BTH uses a web-based course evaluation questionnaire, which provides a means for
the students to voice their opinion on the course and to rate components, such as:
teaching capabilities, level of difficulty, and content. The results from the course
evaluation are obtained shortly after the completion of the course. We may use parts
of this information as a basis for discussion and better understanding of the test results. The web-based questionnaire consists of four sections; classification, course
experience, learning objectives, and suggestions for improvement. At BTH, the
course experience is evaluated using the Student Course Experience Questionnaire
(SCEQ), developed at the University of Sydney. The purpose of the SCEQ is to provide the University community with a basis for strategic, faculty level academic development and curriculum review to improve the quality of teaching and student
learning. Amongst other things, the BTH system extends the SCEQ by providing a
way for the students to subjectively assess their own fulfillment of the learning objectives.
Additionally, we have opted to perform interviews with the participating students in
order to get a more deepened understanding of the problem domain.
4. Results
The Machine Learning course is held once every fall at BTH and in 2008, the number
of active students was 30 out of which roughly 50 per cent attended the lectures.
From this group, 11 students participated in the self assessment and diagnostic tests.
A total of 23 students handed in the first assignment on time. The subsequent assignments were handed in on time by 15 and 16 students, respectively. Moreover, 8 out of
the 11 students participated in the final written examination held in January, 2009.
4.1 Self Assessment Results
In the self assessment test, the average test scores of the 11 respondents were above 5
for each of the featured subjects (see Table 1 for a summary of the results). Recall
that, the ordinal scale of the test range from 1 (no knowledge) to 9 (extensive / very
good knowledge). Thus, in general the students seem to perceive their own knowledge of the prerequisite subjects as above the level of an average understanding. According to the results, the students perceive themselves as having a good knowledge
of basic mathematics and calculus, as well as of linear algebra. Not surprisingly, the
students rate their knowledge about probability and statistics as just slightly above the
average level of understanding.
Table 1. Self Assessment and Diagnostic Test Results
Subject
Probability and Statistics

Assessment
Mean(SD)

Correct
Answers

5.91(1.51)

.27

Basic Mathematics & Calculus

7.27(1.01)

.73

Discrete Mathematics

6.27(1.27)

.41

Linear Algebra

6.82(1.47)

.23

Programming

6.73(1.95)

The
mean
self
assessment
scores
for
the overall ratio of correctly answered questions on the diagnostic test

the

.50
five

included

subjects

and
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4.2 Diagnostic Test Results
The average diagnostic test results, summarized in Table 1, seem to correlate with the
self assessment test results in that most students are having trouble answering basic
statistics and probability questions while the basic mathematics and calculus questions were answered correctly by the majority. The only significant difference between the two tests was that the majority of the students felt confident in their knowledge in linear algebra but their diagnostic test results were rather poor. In our particular study this could of course be attributed to the fact that the featured questions from
linear algebra only represent a small part of the subject matter. Since the number of
students participating in the study is low, we cannot rule out the possibility that the
majority of students failed even if they did have an average understanding of the subject matter. It is therefore obvious that just two questions for each subject are not
enough to assess subject knowledge accurately. However, the rate of correct answers
at least indicates the level at which the students will understand the concepts when
they appear in the course literature.
4.3 Study Results
The study results for each student participating in the self assessment and diagnostic
tests can be viewed in Table 2. This table actually provides data for the following
metrics; self assessment test score, diagnostic test score, completed assignments, and
written examination test scores. Contrary to the design of Table 1, the results provided in Table 2 are not averages but individual results for each participating student.
These metrics have been normalized to simplify comparison across metrics. We emphasize that the data is too limited, in terms of the number of respondents, to enable
for proper statistical tests. Instead, the results should be interpreted as an example of
how to visualize and compare prior knowledge with study results.
Table 2. Individual Results
Self
assessment

Diagnostic
test

Assignments

Written
examination

0.84

0.20

0.67

N/A

0.80

0.90

1.00

0.72

0.78

0.50

0.67

0.42

0.78

0.40

0.67

N/A

0.78

0.60

1.00

0.64

0.76

0.70

1.00

0.42

0.73

0.40

0.67

0.64

0.73

0.20

0.67

0.50

0.67

0.20

1.00

0.64

0.62
0.58

0.50

1.00

0.53

0.10

0.67

N/A

Normalized self assessment test, diagnostic test, and written examination scores as well as a normalized score indicating the
number of completed assignments (out of three) for all respondents

That being said, it might still be interesting to observe that there is a correlation between the self assessment and diagnostic test results (r = .60), at least for the studied
group of students (this was hinted in the previous subsection). Again, this would indicate that a student who rates him- or herself as knowledgeable in terms of the subjects, viewed upon in this paper as important prior knowledge, will indeed do well in
the diagnostic test and vice versa.
_____________________________________________________________________
29

Learning Machine Learning: A Case Study
__________________________________________________________________________

Moreover, it is also interesting to point out that, out of the top five students (according to themselves) only two succeeded in passing the written examination. Concerning the remaining three students, two did not participate in the written examination at
all and one student participated but did not pass the examination (the limit for passing
the written examination is given by a .60 ratio of correct answers). In addition, the
results in Table 2 also indicate that the diagnostic test is an even worse estimator for
how well the student will perform during the written examination. It turns out that,
from the top five students according to the diagnostic test, only one student managed
to pass the written examination.
4.4 Course Evaluation Results
Table 3 presents results concerning the achievement of learning objectives from the
students’ perspective. Since the course evaluation participation is anonymous, the
results are reported as averages of the answers given by all participants. Judging by
these results it is evident that many students felt that the evaluation and comparison of
learning algorithms (using statistical tests and different evaluation metrics) were
among the most difficult tasks, or at least these tasks represented concepts that were
difficult to learn about how to solve. In contrast, the students felt that the implementation of learning algorithms (using their programming skills) was an easier task. Additionally, it seems like many students also felt comfortable in comparing algorithms
theoretically as opposed to comparing them empirically (via statistical tests and experiments).
Table 3. Achievement of Learning Objectives
Learning Objective

Mean(SD)

Independently and thoroughly evaluate and compare the
performance or, other qualities, of algorithms for typical
learning problems

3.36(0.89)

In a group, or independently, implement learning algorithms on the basis of algorithm pseudo code and scientific
papers or books.

3.93(1.03)

Independently and thoroughly describe and compare
different evaluation methods for learning algorithms.

3.50(0.91)

Independently and briefly describe and compare different
machine learning paradigms.

3.71(0.88)

In a group, or independently, plan data mining experiments, apply data mining tools to run the experiment, and
finally, gather information from the experimental run and
present in a report.

3.50(1.35)

The complete set of learning objectives: each learning objective is associated with the mean test score and standard deviation of
the respondent

5. Analysis and Discussion
Earlier we have touched upon the complex relationship between prior knowledge,
prior experiences of learning and teaching, and hard work. More specifically, it seems
that a suitable balance of these three factors is needed in order to achieve good study
results. However, as we have also pointed before, these good results might not coincide with having obtained the necessary knowledge to understand the subject and to
be able to use what has been learned in a practical situation.
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5.1 Interviews
In order to get a more elaborate understanding of the relationship between prior
knowledge and study results, two students were interviewed. The interviews were
conducted after the course was completed and the students were graded but before the
students were aware of which grade they had received. From now on, we shall refer to
the interviewed students as Respondent A and Respondent B.
Respondent A emphasized the importance of having prior knowledge of artificial intelligence, back-propagated neural networks, which is a widely known machine learning technique, and calculus. The course literature (Witten & Frank, 2005) was described as being simple, practical and not very mathematically intensive. However,
one of the biggest hurdles in the course was reportedly the lectures on evaluation methods and evaluation metrics along with the chapter on the same topic in the course
literature. Respondent A suggested that one would need a quite thorough knowledge
of statistics to comprehend machine learning evaluation. Indeed, concepts such as
probabilistic and rank-based evaluation metrics may not be included in many introductory statistics curricula and hence it may therefore be difficult to relate to these
concepts without prior knowledge of more advanced statistical theory.
Additionally, Respondent A felt that success in completing two of the mandatory
hand-ins was heavily dependent on good programming skills. Thus, if the student did
not have the sufficient level of programming skills it would not matter much if he or
she had sufficient knowledge or capabilities related to the machine learning topic associated with the hand-ins. We believe that the notion of good skills within the area of
programming may differ substantially between different groups of students, especially from different learning environments. As previously mentioned, the engineering
subjects at BTH have traditionally emphasized the need for practical programming
exercises through-out the Bachelor education. Consequently, at the Master level the
students are expected by many teachers to be fluent in languages such as Java and
C++. However, over the last decade we have noted a clear decrease in the programming skills of the Bachelor students as well. This decrease may be a result of the lower number of applicants to the Engineering area of education. Compared to the more
technology-intensive Bachelor courses at BTH, such as operating systems, real-time
systems, and so forth, the Machine Learning programming assignments are simple
and require rudimentary skills in Java programming. The high number of failed assignments might, as earlier suspected, be attributed to poor understanding on how to
use the learned machine learning theory in practice. However, as the discussion on
programming skills now suggests, it might just be that many students, although knowing how to solve the machine learning problem, are hindered by their incapability of
designing and implementing code to do so.
This very notion is conveyed by Respondent B who reviews the third assignment,
which consisted of implementing Q-learning; a reinforcement learning algorithm. The
theoretical concept of Q-learning in itself was quite complex, Respondent B explained, but the greatest feat was to develop the application programmatically. Thus,
instead of focusing on the course reference literature in which the Q-learning algorithm was covered (see Mitchell (1997)) Respondent B searched the Internet and read
different tutorials on how to implement the algorithm practically. When asked about
the concept of evaluation of machine learning algorithms, Respondent B suggested
that, it was not the evaluation methods themselves that were difficult to comprehend
but rather, it was the statistical testing that was hard to understand.
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5.2 Short term goals
In the short term it seems unlikely that external circumstances will change significantly, i.e., that the number of applicants to Computer Science education programs will
suddenly increase or that the knowledge of Mathematics, Programming, and Statistics
will increase. Thus, we argue that it is important to consider what can be done in
terms of improving the content of the course and the way the course is taught so that
the learning can be improved.
The results and interviews conducted within this study suggest that more focus need
to be put on getting students to understand the reason for, and meaning of, statistical
tests of significance. As it happens, the experimental environment that is used in the
course (Weka) automatically performs the t-test from within its Experimenter tool. It
may be beneficial to spend more lecture time on manually calculating this and similar
statistics, the rationale being that many of our Master students do not seem to have
any practical knowledge in this area. However, we would like to stress that it might
be of importance not to put too much emphasis on statistics.
Opinions have already been voiced (see Drummond (2006)) that many of the current
research papers put too much focus on getting statistically significant results and a
comparably small focus on explaining why certain results were achieved. It is a vital
but difficult task to instead foster a scientific approach to develop critical and curious
minds. We believe that both the positive aspects and possible issues in using statistical tests can be learned by having students actually performing the calculations themselves and reasoning about the results on some studied problems that they can relate
to. However, this analysis and reasoning needs to be properly explained, supervised,
and encouraged by teachers. We will come back to this matter in the next sub section.
Since the time for studying a subject is limited there will always be trade-offs between different subject activities and topics in terms how much time can or should be
spent on each activity or topic. Hence, we could put more emphasis on learning
theory and less emphasis on programming exercises in order to address some of the
issues mentioned by the respondents in the interviews, i.e., that more time was spent
on how to implement the studied algorithm rather than understanding the algorithm.
5.3 Long term goals
In the long term, some of the common misconceptions about Artificial Intelligence
and Machine Learning could perhaps be evaporated by simply introducing these subjects much earlier than what is being done today, perhaps as early as secondary education (Gavaldà, 2008).
It is obvious that this introduction would have to be quite simplistic and concentrated
on highlighting the differences between fictional and real-world robots and artificially
intelligence. Additionally, it would then certainly be possible to introduce a more philosophical and application-oriented view on the subjects at, e.g., the college level but
it seems plausible that the subject matter should be restricted to cover models that rely
on simpler forms of mathematics, for example: Naive Bayes (Witten & Frank, 2005)
and K-Nearest Neighbor (Aha et al., 1991) could still be described in a quite detailed
manner. If students understand the differences between reality and fiction in secondary education and the logic of these learning algorithms at the next stage, they might
come to expect later machine learning courses to be more mathematically oriented.
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On the University level, we may have to face the fact that the average student today
has a different set of skills and knowledge than what was the case perhaps just a decade ago. We therefore need to address the design and progression of the Bachelor and
Master programs in order to increase flexibility to improve the learning of students
with varying amounts or depths of prior knowledge and differences in learning strategies and study patterns. Some work has already been done in this area at many universities, for example, by decreasing the amount of
higher level mathematics and by repeating college level mathematics during the introductory mathematics course at the University. With regard to progression, we argue that it is important to review the current curriculums of our programs in the light
of the stated development to understand how to improve learning by applying
changes such as: chronological reordering of courses and increasing connectivity
between sequences of related courses.
6. Conclusions
This paper reports on a case study of an advanced level Machine Learning course at
Blekinge Institute of Technology. In recent years, the number of applications to
Computer Science programs has dropped dramatically. Moreover, the mathematical
skills of undergraduates have been reported as low across Europe and in the United
States. These factors make it difficult to teach advanced Computer Science courses,
since the students in general might not have the prior knowledge needed in order to
understand the content. We have studied the Machine Learning subject in particular
and our aim is to investigate whether there is any correlation between prior knowledge and study results.
In this study we have given a class of students the opportunity to participate in a self
assessment test in which the students were given the task of rating their own perceived level of prior knowledge in areas such as: statistics, mathematics, and programming. After submitting the test, the participants were also given a diagnostic test,
which included questions about basic concepts in these subjects. We have investigated the relationship between the results of these two tests and the study results. We
conclude that there is no obvious correlation between prior knowledge and study results, at least for the small group of students participating and when the prior knowledge is assessed through the featured self assessment and diagnostic tests. It is important to note, however, that self assessment tests have been proven, by large-scale
studies in the United States, to accurately predict future study results in mathematics.
In other words, the method of using a self assessment test to predict study results
seems suitable but the self assessment test used in this study may be too limited to
achieve accurate predictions.
For future work, we suggest the development of a self report, inspired by the Mathematics Science Inventory (MSI), but intended for Machine Learning students. Additionally, we intend to perform further investigations in order to fully understand the
problem and to develop a practical guide aimed at improving the supervision of students during their work in solving the course assignments.
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A. Diagnostic Test Questions
The students were given ten minutes to answer the questions stated below11. They
represent basic knowledge of each subject.
1)
Probability and Statistics
a)
If a fair dice is thrown twice, what is the probability that six turns up both times?
b)
If the mean of a sample is 90 and the variance is 0.25, how big is the standard deviation?
2)
Basic Mathematics and Calculus
a)
Find the derivative of f(x) =x2+3x.
b)
If a=5 and b=2, what is the result of the calculation of (a-b)b?
3)
Discrete Mathematics
a)
If we have two sets, X= {2, 3, 4} and Y= {2, 1, 5, 4}, how many elements does the
union of X and Y have?
b)
If we have a set, X= {1, 2, 3, 4}, what is the absolute, |X|, of this set?
4)
Linear Algebra
a)
If we have a line, y=5x+2, how much does y increase for each x-step and at which y
does it intersect the x-axis?
b)
Calculate the Euclidean distance between the points (0, 0) and (3, 4).
5)
Programming
a)
What is the output of the following code?
b)
What is the output if “%” is changed to “/”?

11

The questions have been edited in order to correct some grammatical omissions but the semantics are
equivalent to that of the original diagnostic test.
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for( integer i = 0; i < 4; i++)
{
if( i % 2 == 0 ) Print( i );
}

B. Course Evaluation
The course evaluation form at Blekinge Institute of Technology consists of four parts;
general questions, the Course Experience Questionnaire (CEQ), the achievement of
learning outcomes, and reflection and suggestions for improvement. CEQ features 24
questions aggregated to five different factors; good education, clear goals and requirements, understanding-oriented assessment, suitable workload, and generic abilities. An additional question is asked about the overall satisfaction with the course. The
CEQ questions are actually given as statements. For each statement, the students use
an ordinal scale from one to six to rate the extent to which they concur with the statement. On this ordinal scale, one denotes “not at all” and six denotes “completely”.
More importantly, the course evaluation also includes a section about the student’s
perceived achievement of the learning objectives as stated in the course plan. Each
learning objective is given as a statement and the students shall again indicate the degree to which they concur to the statements, i.e., to what extent they achieved each
learning objective. The learning objective statements are given in Table 3.
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Bo-Krister Vesterlund
Sektionen för datavetenskap och kommunikation
Blekinge Tekniska Högskola
Abstrakt - Under två år har jag, inspirerad av bland annat Jerome Bruners tankar om
konstruktivismen, testat att låta skarpare projekt utgöra en större del av undervisningen på bekostnad av en traditionell labbserie, samt låtit samma projekt löpa över
flera kurser.
Jag upplever att det är lättare att få studenter att känna entusiasm och en naturlig
drivkraft till lärande, än vad fallet är med en traditionell labbserie. Arbetet med ett
projekt medför att kursdeltagare snabbare lär känna varandra och upptäcker hur de
kompletterar varandra. Arbetet i projektgruppen underlättar även att de som är nybörjare får greppbara utmaningar samtidigt som de som hunnit längre kan finna utmaningar i projektet.
Keywords: Community of Practice , Collaborativt lärande, Situated Learning
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1. Bakgrund
Våra studenter ingår i ett Community Of Practice där vi hoppas att de ska känna studiemotivation och samhörighet. I detta arbete kommer jag att motivera några av de
förändringar som har genomförts i syfte att höja studiemotivationen och samhörighetskänslan bland studenter på Data och systemvetenskapsprogrammet (DSV) vid
BTH. Förändringarna består av flera delar, bland annat eget hemrum för varje årskurs
och införandet av skarpare projekt i kurserna, samt att låta projekten löpa över flera
kurser. Det är i huvudsak de två senare jag kommer att diskutera i detta arbete.
2. Litteratur
2.1 Gemenskaper för lärande
Jerome Bruner talar om att kunskaper omedvetet sipprar ut från experten till novisen.
Han menar att intelligensen inte sitter inne i skallen, utan det är förankrat utanför och
pekar på betydelsen av ett socialt samspel. Om man inte blir intelligent, kan det förutom tillräcklig tillgång till referensböcker även bero på att man inte har tillräckligt
många vänner att samtala med (Bruner, 1996).
2.2 Situated Learning och Community Of Practice
Jean Lave och Etienne Wenger resonerar på samma tema då de förespråkar ett slags
lärlingsskap, och använder begreppet Situated Learning. De menar att det naturliga
lärandet uppstår i situationen, och är en följd av aktiviteten, kontexten och kulturen i
vilken aktiviteten ingår. En kritisk komponent i Situated Learning är social interaktion, som innebär att den som lär sig genom Legitimate Peripheral Participation, LPP,
blir involverad i ett Community Of Practice, COP. Medan novisen utför perifera uppgifter i COP’et, lär hon sig allt mer och allt eftersom förståelsen för och erfarenheterna av verksamheten blir djupare, närmar hon sig COP’ets centralare delar och kan
komma att växa från novis till oldtimer och sedermera expert (Lave&Wenger 1991).
2.3 Abstrakt vetande
Lave och Wenger menar att skolparadigmen, så som vi i allmänhet känner igen den,
har svårigheter att erbjuda något som liknar LPP i ett COP. Det skolan erbjuder är i
allmänhet ett abstrakt vetande som saknar kontext. Det i sin tur kan medföra att studenterna, precis som Raymond Lister påtalar, verkar ha glömt bort det de lärde sig i
den förra kursen när det ska tillämpas i ett annat sammanhang i nästa kurs (Lister,
2005).
Påståendekunskapen, som går att dunka in i skallen, har ibland sina fördelar, exempelvis då det gäller att lära sig vad olika länders huvudstäder heter. Men när det gäller
att förstå matematiska eller fysiska samband, är det en fördel om man kan vrida och
vända på resonemanget tills det passar in i ens egen konstruktion och man får en förståelse för sambanden (Bruner, 1996).
När det gäller programmering tror jag att det är ett av problemen. Det finns ofta inte
en allenarådande sanning eller rätt svar. Flera alternativ kan vara rätt beroende sammanhanget och av vilket perspektiv man har, samt hur långt man har kommit i processen att lära sig programmera. Som nybörjare måste man själv fundera ut hur de
olika delarna hänger ihop och hur de ska tillämpas praktiskt i olika situationer.

_____________________________________________________________________
38

Stödjande av ett Community Of Practice för studenter
__________________________________________________________________________

2.4 ZOPED och konstruktivismen
En av Bruners teorier är att lärande är en aktiv process i vilken studenten konstruerar
nya idéer och koncept baserade på den egna nuvarande kunskapen. Bruners teorier är
influerade av Vygotskys teori om Zone Of Proximal Development, zoped. Zoped
innebär, som jag förstår det, att vi lär oss det nya i ljuset av det vi redan kan. Vi behöver ha hjälp i början för att tillskansa oss färdigheter. Men det jag kommer att kunna
göra på egen hand, eller ha förståelse för, i framtiden, behöver jag ha hjälp med att
utföra eller bearbeta idag. Successivt byggs en utökad förståelse och färdighet fram,
baserat på det vi redan vet och kan utföra. Vi måste internalisera det nya genom att ge
det mening i de invanda sammanhangen. Utan denna stegvisa förståelsekonstruktion
har vi inget att hänga upp det nya på, och vi riskerar att allt det nya blir obegripligt
(Bruner, 1996).
Lister diskuterar problematiken som är förknippad med kurser i inledande programmering. Han anser att konstruktivistiska approacher bara är effektiva för studenter
som redan är händiga i programmering (Lister, 2005). Därför gäller det enligt min
mening att hitta utmaningar som ligger inom vars och ens zoped genom att erbjuda
intressanta problem för den erfarne och greppbara utmaningar för nybörjaren, för att
utöka utmaningarna successivt.
2.5 Språket och berättelser
Bruner diskuterar artefakter för lärande, och betraktar även språket som en sådan.
Berättelser levandegör och sätter subjektet för kunskaperna i ett sammanhang. Julian
Orr talar om War Stories då han ger exempel på berättelser som artefakter för lärande.
Han skildrar arbetet som utfördes av servicetekniker som lagade kopieringsmaskiner
ute på fältet. War Stories är historier som är hämtade ur det verkliga livet, men som är
mer eller mindre medvetet tillrättalagda, för att tjäna som kunskapsförmedling till
kollegorna. Då teknikerna träffades vid luncher och personalmöten skedde en mer
eller mindre spontan kunskapsförmedling genom War Stories. De berättade för varandra om olika typer av fel de hade stött på och hur de åtgärdades. Trots att servicearbetet ofta var ett ensamarbete, bildades ett COP, där en av kunskaperna bestod i att
veta vem som kunde ge de råd man för stunden var i behov av (Orr, 1996)
2.6 Lagom utmaningar för alla
Om både studenter med erfarenhet och de utan erfarenhet ska jobba med samma uppgifter, riskerar vi att de erfarna blir uttråkade eftersom de inte erbjuds utmaningar i
arbetet med uppgifterna (Barker 2004). Lister (2005) tar upp att mycket energi läggs
på dem som har svårt för att lära sig programmera, medan de som har naturlig talang
möter få utmaningar. Lister tar även upp att de som undervisar i efterföljande kurser
ofta klagar över att studenterna inte lärde sig tillräckligt i de tidigare kurserna. Lister
baserar sitt resonemang på hur undervisningen vanligen ser ut när det gäller programmeringskurser. Han säger att de flesta inom datavetenskapen är erfarna programmerare, som misslyckas med att bedöma den höga kognitiva belastningen det
innebär för novisen att läsa och memorera kod. Det beror enligt honom på att erfarna
programmerare och noviser läser och memorerar programkod på olika sätt, som gör
att noviserna kämpar med att omforma den konkreta koden till den högre abstraktionsnivån. Följden kan bli att studenten kan lösa en uppgift i den första kursen, men
får stora problem att lösa en liknande uppgift, men i ett annat sammanhang, i nästa
kurs. Lister menar att vi måste acceptera att det tar tid att lära sig att programmera för
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dem som inte har någon tidigare erfarenheter av programmering. Han hävdar att det i
den första kursen är bättre med en mindre kunskapskärna, som går att greppa (Lister,
2005).
2.7 Att skapa gemenskaper
Barker och Garvin-Doxas (2004) talar om kommunikation i klassrummet och lärandemiljön. De diskuterar collaborativt lärande och sociala aspekter av lärandemiljön.
De ifrågasätter om mötet mellan lärare och studenter sker på ett sätt som stödjer colllaborativt lärande. De menar att i undervisning inom datavetenskap är det snarare
”competitive” än ”collaborative” lärande som råder. Lärande är i huvudsak en kommunikativ aktivitet, och forskare inom området lärande i den sociokulturella traditionen har länge varit övertygade om att språk, både verbalt och icke-verbalt, medierar
sättet och i hur stor grad studenter konstruerar kunskaper. Barker och Garvin-Doxas
talar om det sociala klimatet, relationer och roller och anser att kommunikationsmönster är en nyckelfaktor, eftersom det är genom att skapa delade förståelser, som
kunskapsbyggande och lärande uppstår. I undervisningsmiljön möjliggör kommunikativa funktioner att skapa delad mening genom transmissionen av den information
man får genom att gå på lektioner och genom diskussioner. De kommunikativa funktionerna har en subtil funktion som medium för skapandet av roller, relationer, normer och tilltro (Barker & Garvin-Doxas, 2004)
Barker och Garvin-Doxas delar in kommunikationsklimatet i defensivt och stödjande.
En lärandemiljö med ett mer stödjande kommunikationsklimat är önskvärt i termer av
att möjliggöra för studenterna att artikulera sin förståelse av koncept, och att delta
aktivt i lektionen. Efter sina observationer fastslår de att undervisningen i datavetenskap i stor utsträckning sker i den defensiva kategorin. De påtalar betydelsen av den
sociala miljön och att det är viktigt att lära känna varandra och att kalla varandra vid
namn. Men kurserna de undersökte var ofta opersonliga och anonyma med social distans. Kursdeltagarna saknade anledning och tillfälle att lära känna varandra. Distanseringen förstärktes av att kursdeltagarna fick feedback av datorprogram istället för
personlig feedback från någon människa och de hade en rädsla för att bli anklagade
för fusk. Studenter har kanske blivit socialiserade på ett sätt som innebär att de förväntar sig distans från lärare och kamrater. Ett sätt att öka den stödjande interaktionen
är genom att använda studenternas namn, och uppskatta de individuella insatserna.
(Barker & Garvin-Doxas, 2004)
2.8 Lärande genom Open Source- projekt
Frågan är hur studenter i datavetenskap genom LPP ska kunna ingå i ett COP. BenAri (2004) berör problemet genom att ta upp Lave och Wengers exempel där barn
närmar sig mästarens skicklighet från periferin genom att de som blivande skräddarlärlingar syr i knappar och liknande arbetsuppgifter. Ben- Ari skiljer på Low Tech
COP, som beskrivs av Lave och Wenger, och High Tech COP inom det datavetenskapliga området. Ben- Ari menar att det är naivt att prata om Situated Learning och
låta studenter i datavetenskap ingå i ett professionellt sammanhang i början av sin
utbildning, eftersom det är ett enormt gap mellan världen av utbildning och världen
av High Tech COP. Ben- Ari hävdar att det bara kan överbryggas med hjälp av dekontextualiserad undervisning.
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Ben- Ari nämner dock Open Source - projekt som ett möjligt sätt att genom legitimt
perifert deltagande närma sig ett community. Genom arbetet skulle studenter delta i
samma diskussionsforum som mästarna och deltagandet skulle kunna bestå i att debugga, testa och modifiera kod. Flera aspekter nämns som att lära sig programmering
genom att arbeta med mästarens kod, att upptäcka att även mästaren gör fel och att
även de behöver slipa på sin kod.
Deltagandet skulle även kunna bestå i att testa komplexa program, skriva dokumentation och skapa installations- script. Ben- Ari föreslår att vi borde analysera vad som
faktiskt händer i ett riktigt COP för att kunna skapa lärande- aktiviteter som simulerar
ett riktigt COP, och menar att fokus borde vara på aktiviteter som är karaktäristiska
för COP, inte nödvändigtvis projekt som sådana. Vidare måste sådana aktiviteter bli
integrerade i ordinarie kurser så långt det är möjligt (Ben- Ari, 2004)
I boken The Hacker Ethics beskriver Himanen (2001) hacker- etiken och säger att
även om alla är fria att delta i ett Open Source- projekt kan man inte kalla sig för
hacker hur som helst och klampa in i ett Open Source- community. Han beskriver att
som nybörjare befinner man sig i periferin genom att iaktta, genom att läsa på diskussionsforum och lösa enklare uppgifter. Man vinner övriga medlemmars respekt genom att successivt visa sin skicklighet. (Himanen, 2001)
Det ligger andra drivkrafter bakom arbetet med Open Source- projekt än bedömningar
som är gällande i skolparadigmet. Drivkrafterna kan vara en passionerad entusiastisk
attityd till arbetet man deltar i. Det kan vara en önskan att förverkliga sig själv och sin
förmåga, ofta i spontant formade team. Eller det kan gälla en önskan att dela sina färdigheter i ett community som har ett gemensamt mål och framtida vidareutveckling
och att erhålla gruppens erkännande (Himanen, 2001)
Det han beskriver är enligt min tolkning en modern tillämpning av LPP i ett COP,
som pågår via forum på Internet oberoende av geografisk plats och inte helt tidssynkront. Men en förutsättning, som jag ser det, är att lärarna som leder in studenter i
Open Source- projekt har egen erfarenhet av arbete i Open Source- community.
3. Förändringsarbetet på DSV-programmet
En av visionerna för förändringsarbetet jag har arbetat med var att skapa naturliga
mötesplatser där ett COP bildas och som ska ge naturliga tillfällen till ett utbyte av
erfarenheter. Eftersom förkunskaperna på programmet är skiftande, var min förhoppning att skarpare projekt skulle innebära att kunnande från dem som har kommit längre i sitt kunskapsbyggande sipprar över till dem som ännu inte har hunnit lika långt.
En tanke har varit att använda scriptprogrammering för webben för att introducera
programmering. Scriptprogrammering för webben innebär att det snabbt händer något
på skärmen som ser ut som ett program. Genom mjukstarten med scriptprogrammering hoppas jag lindra det ofta återkommande problemet att studenter har problem att
bli godkända på den inledande programmeringskursen. Tanken är att kursdeltagarna i
senare kurser kommer att lära sig programmera ”på riktigt” från grunden genom kurser i objektorienterad programmering i C++ och objektorienterad systemutveckling.
Under 2007 och 2008 testade jag även att låta skarpare projekt få en större roll och
låta projekten löpa över flera kurser i läsperiod ett till tre i årskurs ett på data och systemvetenskapsprogrammet. Kurserna är arrangerade med ett gruppprojekt om tre till
fyra personer. För att synliggöra den individuella insatsen inrättades även ett individuellt projekt. I båda fallen handlar projekten om att bygga en webbplats. Gruppro_____________________________________________________________________
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jektet examineras genom muntliga och multimediala presentationer, medan de individuella även examineras genom skriftliga avrapporteringar. Avrapporteringarna påminner om en hemtentamen där kursdeltagarna ska diskutera ett antal frågor och/eller
teoretiska begrepp. Det individuella projektet används som exempel för att besvara
frågorna eller förklara begreppen. Avrapporteringen kompletteras med en muntlig
examination, där kursdeltagaren visar att denne har en förståelse för den egna koden
och de teoretiska begrepp som tagits upp i avrapporteringen.
En stor del av den första kursen ägnas åt att med hjälp av en etnografisk approach
förstå användardomänen och målgruppen för webbplatsen och vilka problem ett nytt
system ska lösa. I början av terminen riggar kursdeltagarna den egna arbetsplatsen
med den egna datorn och gruppens serverdator.
I efterföljande kurs ska erfarenheterna av användarstudierna omsättas i en webbplats.
Samtliga webbplatser ska vara ändamålsenligt utformade och väl strukturerade. De
ska uppfylla W3C- standard xhtml strict och vara tillänglighetsanpassade enligt riktlinjer från W3C och svenska 24-timmarsmyndigheten.
I webbplatsen för det individuella projektet ska även ett urval av sidorna anpassas för
användning i handhållen webbläsare enligt riktlinjer från W3C. I det individuella projektet ingår även att webbplatsen ska sökmotoroptimeras på ett seriöst och ansvarsfullt sätt.
Slutligen ska webbplatserna förses med serverscript med kopplingar till en databas.
Scripten bör vara återanvändbara på ett sätt så samma egendefinierade funktioner ska
gå att använda på flera av webbsidorna.
Webbplatserna ska vara utformade och dokumenterade med tanke på framtida underhållsarbete.
3.1 Reflektion över möjligheter och risker med skarpare projekt som löper över flera
kurser
Min förhoppning är att projektets utmaningar i sig ska vara en drivkraft och erbjuda
lagom utmanande uppgifter för alla i gruppen.
För att jämna ut skillnaderna mellan projekten kom jag fram till att det är en god idé
att behålla delar av de tidigare labbserierna som övningsuppgifter som kamraträttas
och alternativa lösningar diskuteras i seminarieform. Det eventuella bortfall av kunskaper som obligatoriska labbar kan innebära, hoppas jag kan kompenseras av att studenter lär sig annat som kursen borde ha omfattat.
Det kan vara svårt i tidiga studentprojekt att inom en fastställd tidsrymd bygga ett helt
färdigt, säkert och stabilt system som ska kunna användas skarpt i en viktig verksamhet. Därför måste både lärare och beställare ha klart för sig att det kan röra sig om
körbara prototyper där viss funktionalitet kan vara bortskalad. Systemen som byggs
ska dock vara dokumenterade och byggda på ett sådant sätt att det ska vara möjligt för
någon annan att bygga vidare på dem till verkliga fullvärdiga system.
En positiv effekt av projekten är att varje projekt blir unikt i stor utsträckning. Det
innebär att det blir svårare att plagiera tidigare arbeten.
Det är angeläget att gruppen känner att projektet är viktigt för beställaren genom att
beställaren tar uppgiften på allvar och avsätter tid att samarbeta med gruppen och visar att förväntningarna är högt ställda.
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Ett problem jag upplever är att alla som jobbar med kurserna måste vara positivt inställda till upplägget, och det tillstånd av bristande kontroll det kan innebära att byta
ut de invanda föreläsningarna och inarbetade labbserierna mot ett något mer improviserat innehåll. Jag upplever även att det krävs envishet från kursansvariga, eftersom
all administration runt en kurs stödjer det traditionella upplägget; föreläsningsserie,
övningar, labbserie följt av salstentamen.
4 Reflektion över uppföljningsarbetet
Samtidigt som mitt förändringsarbete pågick har andra ändringar genomförts, bland
annat i efterföljande programmeringskurs. Det innebär att det tyvärr inte går att peka
något tydligt resultat.
Det antogs endast 15 studenter 2007, då vi började tillämpa de genomförda förändringarna. Det innebar att det var lätt att hålla en tät kontakt med studenterna och att ha
en pågående dialog om förändringsarbetet. Det var lätt att under året stämma av med
dem genom informella samtal i grupp. Den lilla gruppen innebär även fler tillfällen då
jag spontant kunde iaktta deras arbete och delta i informella diskussioner. Vid tillfället
för de samtalen hade jag ingen tanke på att de skulle användas som bevis för något,
utan jag var bara uppriktigt nyfiken på vad studenter tyckte och tänkte. Därför är samtalen inte dokumenterade på ett trovärdigt sätt, utan mina slutsatser är baserade på en
subjektiv känsla jag har.
5. Slutsats
Trots bristen på jämförbar fakta, tyder indikationerna på att upplägget fungerar bra.
Jag ser en klar ökning av den entusiasm studenter tar sig an uppgifterna. När det gäller
att snabbt lära känna varandra, och byta erfarenheter med varandra, fungerade det
mycket bra i jämförelse med tidigare årgångar. Flera av studenterna säger spontant att
de har lärt sig mycket, och hänvisar till projekten.
Erfarenhetsutbytet mellan studenter är överlägset vad jag har sett tidigare. Det är mer
naturligt att hjälpas åt och tipsa varandra, även med individuella moment.
Studenter anknyter till och diskuterar varandras lösningar i större utsträckning än tidigare.
Genom att iaktta hur studenterna diskuterar olika designlösningar i seminarier och
liknande situationer har jag fått uppfattningen att de har en mognare och mer mångfacetterad inställning till området än tidigare årgångar har haft.
När studenterna diskuterade projekten och sina lösningar har jag upprepade gånger
konstaterat att flera av dem har lärt sig andra nyttiga saker inom området, som borde
tas upp i kursen, men som är svåra att få in naturligt som praktiska moment i ett traditionellt upplägg.
Studenter säger spontant att de tror att de klarade efterföljande programmeringskurs
lättare tack vare det nya upplägget.
Att arbeta med något ”riktigt” motiverar att göra mer än vad som krävs för att få det
ena eller andra betyget. Studenter har påpekat att de vill kunna visa upp något de har
skapat, som kan ha betydelse för någon.
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Abstract - E-learning tools are becoming more advanced as Web 2.0 and the participatory Internet evolves. This paper discusses the need for a concrete pedagogical
foundation on how to best use E-Learning tools. By examining some of the tools that
are available now, we discuss what is suitable and what could be inappropriate. The
significance of the traditional didactic triangle is reviewed and a new twist might
create a further understanding of the need to review the possibilities and consider the
needs of incorporating these tools and their advantages for the benefit of learner and
teacher alike before they are utilized.
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1. Introduction
It's Learning, LUVIT, Moodle, Blackboard and other so called E-learning tools or
Learning Management Systems (LMS) have become a necessity. They enable teachers
to not only keep track of participants, but can also help engage students to become
proactive in their own learning. Many of these tools are set around the core communication standards that are expected in the 21st century; e-mail, chats, video conferencing, information posting, etc. These types of communication options that technology
gives us are centered on giving solutions for different goals. Some users are taking
advantage of only the periphery tools that they are accustomed to without reaping the
benefits of the new technology that is available within. Yet one can also see those who
take advantage of these new tools without considering the consequences or applying
any pedagogy in their use. Part 2 of this paper will look at different types of ELearning tools and as well as pedagogy is reflected. Part 3 looks to recommendations
and how guidelines regarding web based tools and their design issues can affect student learning. Part 4 will look specifically at chat-bots as a virtual, interactive learning
tool and thoughts as to the pedagogical considerations that are required, and Part 5 will
discuss the issues as a whole.
2. Pedagogy and E-Learning Tools
E-learning tools such as learning platforms and Learning Management Systems
(LMS) have a multitude of options and widgets, yet they are designed to correlate and
organize the structure of the learning taking place. As the decades pass, the evolution
of these tools makes it a necessity to keep grounded in actual pedagogical methods in
how they are to be used. Over ten years ago it was recognized that the e-learning tools
available were general and automated, yet provided little to support how instructors
met pedagogical standards (Kedar, et al, 1996). The tools were and, still can be, daunting as to learning and usage by both students and teachers alike. By the early 2000's
the basic E-Learning tool was a functional communicative program. Looking back to
Murphy and Hirai (2003) and how Blackboard was used to "post assignments, sample
content, tutorials, and other resources," it is still the basic use of most E-Learning tools
even now, yet there is a new generation of possibilities coming and applying a pedagogical standard to these tools will become a necessity.
The pedagogy applied and used can be seen to be centered on the traditional European
didactic triangle. Where content is decided upon by the teacher and posted for the student.

(Antman, 2008)

The content can be seen as lectures, study questions, discussion questions, quizzes,
etc. These are usually divided into single or group work, yet as always the interaction
and engagement of the student can be limiting to what the teacher decides to make use
of within the E-Learning tool. To inspire a proactive student, design must be consi_____________________________________________________________________
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dered and supportive work is needed. Building upon this one can connect Künzli's
work as it is expanded on by Hudson (2002) and the idea of the German "Bildung".
"'Didaktiker' does not begin by asking how a student learns or what a student should
be able to do or know. Rather, he or she looks first at a prospective object of learning
in terms of Bildung, to ask what it can and should signify to the student, and how students themselves can experience this significance."
The idea of how the student comes to experience a significance can be a basis for
looking further at how these tools are used and designed. In doing so one can come to
understand how E-Learning tools should be an added peer to pedagogy.
Iske et al looks at students starting within higher education and how they are assumed
by teachers to be competent of basic computer use and as such are then considered
"digital immigrants" (2008). The actual findings though, are that students know how to
chat, use on-line e-mail programs, download files and socialize and as such are actually termed "digital natives". They lack the basics in formatting documents, critiquing
on line references and even searching the library book database. When using ELearning tools there is a need to look at the tool itself and question if it is functional
and understandable for the knowledge building purpose as well as the digital natives
and immigrants that are intended to use the tool itself.
A part of pedagogy should include how to use these tools in a correct way to support
the students and help them achieve that significance. Any assumption otherwise, can
lead to a misrepresentation of assumed standard computer knowledge, and may hinder
the student's knowledge building process.
3. Accessibility, Pedagogy and E-Learning tools
With Tim Berners-Lee as its director the World Wide Web Consortium or W3C is a
group that unties and draws up specifications, guidelines, software, and tools for the
World Wide Web. The hope is that by having a group that is not bound to a single
country, company or person this information platform is and will remain open to all
and to guarantee that basic values are respected with regards to social norms (Jacobs,
2008).
Two areas of importance are the guidelines surrounding web accessibility. The Web
Accessibility Initiative (WAI) has three main goals to support the needs of the disabled.
1. Developing guidelines which are widely regarded as the international standard for
Web accessibility
2. Developing support materials to help understand and implement Web accessibility
3. Developing resources, through international collaboration
(Henry et al, 2009a)
For those who create and develop web content, this goes further with the WCAG
(Web Content Accessibility Guidelines) principles on how to make web content accessible (Henry et al, 2009b). The principles are not set in stone, yet give pause for
thought when regarding the use of Web 2.0 options that are available or offered with
E-Learning tools.
Students unable to access on-line materials in an E-Learning tool or Learning Management System look to the tool's own help system. Yet, finding the reason for the
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problem is not always straight forward for the LMS group and their help system.
When queried, many teachers will reroute these problems to the help system and hope
that the problem is then resolved. At times it can be found that the solution relates to
accessibility guidelines not being considered when items are uploaded for the student.
As a result making sure the content is accessible for the student should be considered
as a part of having a correct pedagogy for E-Learning tools.
Some accessibility tools, such as screen readers, are now becoming more readily
available; there are limited but viable freeware programs as well as high end tools.
Yet, there can still be problems with web content design with the E-Learning tool used
by educators. Items such as JavaScript or frame usage within web pages can be unreadable or unviewable to some of these accessibility tools.
Beyond accessibility, other items can reflect on students' performance and how they
achieve their significance. It could be possible that learning process is hindered by
simple items such as color choices on a web page or the selection of the font used. One
example found was that high contrast colors will be more legible with less strain on
the eyes (Hall & Hanna, 2004). Regarding font choices, san-serif fonts such as "Verdana were designed specifically for legibility on the computer screen" (Lynch & Horton, 2002, 126) and are considered the more readable choice as compared to basic serif
fonts like Times New Roman and Teletype.
Being able to adapt a learning tool to ones needs is an important step to make learning
more readily available for everyone and as such one needs to go beyond traditional
pedagogy cores of content, teacher and student. The following two images reveal
plans to make It's Learning, the BTH learning platform, incorporate more Web 2.0
tools. In doing so one gives the teachers and administrators more options on already
existing tools, and adds new ones. The query here is about usage. Because a tool or
option is available, is it needed? Is it usable? Does it have sound usability standards?
Do "I" know how to use it in a pedagogically responsible way? (Vrasidas, 2004).

(it's learning Ltd, 2009a )
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(it's learning Ltd, 2009b)

Ultimately the appeal of using Web 2.0 applications and interaction tools within an ELearning tool must be weighed carefully against accessibility issues and pedagogical
methods to yield the best result for the learner. What exactly are we ultimately trying
to communicate to the learner?
4. Chat-bots and Their Forerunner
Animated Pedagogical Agents (APA) has been used since the 1990s. However they
have been the domain of the companies and the computer programmer to create and
code. The APA Steve (Soar Training Expert for Virtual Environments), was created in
the 1990's for naval training jobs. The project had numerous creators behind it who
could finance it; these being the main draw backs, money and code writers (Johnson et
al, 2000).
Chat-bots started as more simplistic versions of APAs. Chat-bot programs interact via
dialog input, first with textual, then as technology became more advanced an audio
option became available. The program responds with an output that best matches the
subject matter or query of the input. One of the most advanced chat-bots is Alice.

(ALICE A.I. Foundation, 2009)

Alice has been an ongoing prototype based on the Artificial Intelligence Mark up Language (AIML). Although for more advanced options other programming languages
such as C++, JAVA and others can be used.
AIML is based on markup language that uses XML tags with simplistic categories and
patterns that build the pattern matching that takes place.

The listing above represents the minimum tags needed to create a dialog between the
chat-bot and the user. While the code below shows a working AIML code that uses the
referred to tags.
_____________________________________________________________________
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As an example, the code above will produce the following:
Input Pattern:
Output Template:

Hello
Hello, and how are you today?

One of the main benefits over the previous APA is the simplicity of the coding and
freeware options that exist with AIML chat-bots. Many people that recognize simplistic XML based HTML code can see the relationship between the layout and coding
formats. If this type of coding is not favored, then the option of chatting with your
chat-bot can then be used. This is even more simplistic and culminated in the chat-bot
retaining the knowledge that you have chatted about.
These types of programs are carefully being introduced into the learning environment
as E-Learning tools. Building upon this prototype within the educational area is
"MathBot" (Anon, 2000). It is a chatbot programmed to help kids train their math
skills. There is also "Maggie" who is trained to help students practice their English
language skills. (Anon, 2008). These tools are can also re-direct the user to a desired
link or file. APA's and now chat-bots are becoming Web 2.0 interactive tools that have
possibilities for having a specific knowledge base available for students. The result
can be a conversational, interactive tool for a student that is fun, yet holds the information and knowledge that is programmed into it.
In 2005 a study was conducted on the possibilities of using a chat-bot within a knowledge domain in psychiatry as a learning tool.
"Freudbot was constructed using the open source architecture of AIML to determine if
a famous person application of chatbot technology could improve student-content interaction in distance education" (Heller, et al, 2005).
By using a famous person as the alter ego for their chat-bot, a desire was seen to use
this tool not only for the learning experience, but for the want of using it. The result is
seen in obtaining a proactive student that creates their own significance in the learning
process.
In spring of 2009 (Schamp-Bjerede) a study with 18 participants was completed that
gave insight into the need to reflect carefully on the creation and characterization of
any chat-bot or avatar representation being used in E-Learning tools.

Figure 1: Tester Information
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The multi national group was given a chat-bot in which to interact, with questionnaires
and discussions being held after their sessions. Questions relating to availability, correct information response, interaction, fun and appearance we're all addressed. The
main difference came when the avatar used a different dialect. Here a connection to
appropriateness was flagged when the responses were given using a Received Pronunciation dialect, the upper class British -Queen's English. Over 90% of the test group
preferred to work with a different chat-bot citing the dialect choice as the reason. During the discussions that followed, it was found that most users connected the high class
dialect of Received Pronunciation with social class inequality. Further discussion
brought forth that 2 of the non-European users connected this dialect directly to the
19th century colonialism and as such were uncomfortable interacting with this chat-bot
for this reason.
Chat-bots, like the APA's are moving into virtual worlds outside the border of the
higher education establishment as well. These worlds can be transitory or stable, and
by going beyond a box format, the environment must then be taken into account as
well. Many have experienced and some use Second Life as a teaching environment.
The educator can choose to meet at an open place such as a park, or pub. Or purchasing land and creating and designing the environment are also possible. Others worlds
such as Coke Studios or Disney's Toontown might need to be critiqued before a decision to use this world is made.
Pedagogical methods and ideas will need to be applied to the creation of environments
to receive the best result if using any E-Learning tool. With interaction and graphics
being an important part of Web 2.0 there is a need to consider more than how the chatbot looks and reacts. Now there is another need to consider appropriate behaviors and
reactions to others within virtual worlds. What is being learned from the interaction?
5. Discussion
Above I wrote that "E-Learning tools should be an added peer to pedagogy". By this I
mean that there is a necessity to create a standard of pedagogy that can be used as a
foundation specifically relating to E-Learning tools for teachers and educators alike.

(Antman, 2008)

One possibility is represented in the changed didactic triangle above. The three areas
within the traditional didactic triangle of teacher, student and content now have breaks
and create an emphasis on how the action or relationship is achieved between the content, teacher and student.
Content is communicated and the need to find the most appropriate form of communication is needed and to be reflected upon. Reflecting on the study discussed above in
spring 2009, knowledge building would then be difficult for those students finding an
E-Learning tool with a Received Pronunciation dialect. E-Learning tools provide more
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options than posting lectures in a pdf format. Reflection by the teacher is required on
whether other formats such as audio, video or virtual worlds are needed or even if they
are appropriate. This then requires knowledge of the instructional benefits as well as
the drawbacks in relation to the knowledge building one is trying to achieve in the student.
The area of interaction, not only between the teacher and student but with the ELearning tool as well can create problems if the student does not have the set up that
the teacher uses. As discussed above digital natives are most likely unable to solve
problems such as those requiring necessary program installation, updates, accessibility
issues and issues. The interaction has changed with the E-learning tool becoming the
go-between linking the student and teacher; linking the student and content; and ultimately linking the content and teacher. For many off-campus courses it is imperative
to know what is expected from the student in order to communicate and interact via
the only link one has to achieve the goal of knowledge building. As such, having a
sound foundation on how to communicate and achieve any knowledge building is set
within the interaction that is done and that requires a pedagogical foundation in which
that student can attain the significance.
E-Learning tools are situated in a broad range of old and new technology. From the
traditional postings in discussion forums to the interactive programs such as chat-bots,
virtual worlds and socializing networks that are at the basis of instant communication
we know today. Research and reflection is needed as to how we decide what ELearning tools are appropriate, and if we have the pedagogy and knowledge to use
them. The WAI and WCAG guidelines as mentioned above are just recommendations.
Yet, they inherently have their own pedagogy that can be found to relate directly to the
needs of the student; especially in the area of how to communicate using an ELearning tool; how the interaction is done between student and the E-Learning tool;
and to build and retain the knowledge.
Basic accessibility issues are still a problem with many websites, including some at
BTH. Many deem that because it is cutting edge technology and available, it should
be used without regard to mandated guidelines regarding accessibility or basic correctness. As such guidelines and a fundamental pedagogy should not be discounted but
well thought-out so we too are broadening our knowledge on how to use these new ELearning tools wisely and for best results in creating that significance for the student.
In conclusion these new tools that go hand-in-hand with the semantic web, such as
APAs, chat-bots and virtual worlds, are more versatile and easily manipulated. However, there can be difficulties in using them wisely and correlating their use to a sound
pedagogical foundation on which to achieve the intended goal. These advanced tools
will require more time to learn, and more work for the teacher if they wish to achieve
that desired goal by using them. As such, the merit of E-Learning tools at this time is
still debatable.
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Abstrakt - I detta bidrag presenterar vi en uppläggning av integrerade kurser i
matematik och tillämpningar, vilken använts inom högskoleingenjörsutbildningen vid
Högskolan i Kalmar. Kursverksamheten, som bedrivs inom ramen för kurspaketet
ingenjörsvetenskap, tillgodoser såväl behovet av att betona matematikens roll som ett
generellt och abstrakt verktyg för problemlösning som behovet av att ge studenterna
bra baskunskaper i matematik i anslutning till möjliga tillämpningsområden.
Presentationen är en omarbetad version baserad på presentationer på
Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildning i november 2008 vid KTH och på
Pedagogiska seminariet i mars 2009 vid Matematikcentrum, Lunds universitet.
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1. Inledning
Sedan 1973 har det genomförts sju nationellt omfattande studier av matematikämnet
(HSV2005). Samtliga studier konstaterar, att blivande studenter har bristande förkunskaper i matematik och att detta påkallar förändrade undervisningsmetoder.
Även matematikundervisningen i grundskolan diskuteras sedan flera år. En TVdokumentär visade hösten 2007 hur problemklassen 9A på Johannesskolan i Malmö
efter ett halvt år med ny matematiklärare kunde skaffa sig medelpoängen 17,11 på ett
nationellt prov i matematik. Medelpoängen i Sverige ligger på drygt 11 poäng. Endast
tre skolor hade över 14 poäng på samma prov. Resultatet antyder, att det är av stor
betydelse hur den pedagogiska verksamheten i matematik bedrivs.
Bedömargruppen i utvärderingen av ingenjörs-utbildning år 2002 (HSV2003) resp.
utredarna av matematikundervisningen under första året på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar (HSV2005) skriver om vikten av och svårigheterna med att förändra matematikundervisningen på ingenjörsutbildningar. Bedömargruppen betonar
att ingenjörsutbildning bör vila på en grund av matematik.
Den tekniska kompetensen måste byggas upp från en grund av matematik och grundläggande teknik- och naturvetenskapliga kurser för att göra det möjligt för den färdigutbildade
ingenjören att förstå komplexitet och svårigheter i verkliga problemställningar samt
att kommunicera med ingenjörer från andra teknikområden. (HSV2003, s. 67)
Utredarna framhåller att matematikundervisningen på ingenjörsutbildningar har två
syften: dels att tillhandahålla metoder för teknisk problemlösning och dels att träna
logiskt tänkande.
Vi har betonat matematikens roll som ett generellt och abstrakt verktyg for problemlösning. Men det finns andra aspekter av ämnet. Den matematiska stringensen garanterar olika matematiska påståendens absoluta tillförlitlighet. Professor Lars Gårding
uttrycker detta i en filosofisk dialog, Metaforer, på följande sätt: Matematiken utgör
en sträng ram som inte släpper igenom lösa förmodanden. Sådana kan bara mycket
sällan ge upphov till meningsfull matematik. (L. Gårding, Metaforer. I: G. Berg, Det
matematiska kulturarvet. Dialoger 71-72. 2005.) Det är viktigt att studenten också
kommer i kontakt med denna något kärvare sida av matematiken. (HSV2005, s.13-14)
Bedömargruppen skriver att ansvaret för att lyckas med matematikundervisningen
vilar på såväl matematiklärarna som på tekniklärarna.
Det viktigaste syftet med matematikkurserna är att ge studenterna bra baskunskaper i
anslutning till möjliga tillämpningsområden. I största möjliga utsträckning bör studenterna beredas möjlighet att efterhand tillämpa de vunna kunskaperna. Vid matematisk modellering inom teknikämnena bör tekniklärarna på olika sätt knyta an till
aktuella moment i matematikkurserna. Ett sådant arbetssätt ökar studenternas möjligheter att befästa kunskaperna. För att nå framgång i detta arbete fordras ett utvecklat samarbete mellan matematiklärarna och lärarna i de berörda teknikämnena.
Ansvaret vilar på de båda lärarkategorierna. (HSV2003, s. 125)
Utredarna pekar på svårigheterna att i den praktiska undervisningen koppla matematiken och de tekniska tillämpningarna.
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Redan i 1993 års utvärdering påpekades att kopplingen mellan matematiken och de
tekniska tillämpningarna borde stärkas. Det är en intressant fråga varför detta ännu
inte har skett. En rimlig aspekt av svaret på denna fråga är att det är svårt att skapa
en koppling i den praktiska undervisningen. (HSV2005, s. 24)
Utredarna argumenterar vidare för att det är viktigt att arbeta vidare med försök att
integrera matematiken och de tekniska tillämpningarna.
Vårt huvudintryck är att matematikinnehållet är mycket traditionellt och i allmänhet
inte anpassat till utbildningsprogrammens profiler. Det finns många skäl till det. Det
kan både handla om ekonomiska nödvändigheter och ämnesmässiga värderingar. Vi
tror dock att tillämpningarna utgör en outnyttjad potential. Som det är nu ses tillämpningarna främst som en väg ut ur matematiken. Men de kan också vara en väg in i
matematiken. Anknytningen till olika tillämpningar kan både öka studenternas motivation och deras förståelse. Detta är inte bara till nytta för tillämpningarna utan också för matematiken själv. Att knyta matematiken närmre tillämpningarna i den grundläggande högskoleutbildningen i matematik är ingen lätt uppgift. Det är en process
som fordrar mycket tid, mycket energi samt stor öppenhet från både matematiklärare
och företrädare för tillämpade ämnen. (HSV2005, s52)
Vid Högskolan i Kalmar har under ca tio års tid olika försök att integrera matematikoch teknikundervisning bedrivits. Försök har gjorts att undervisa matematik och teknik i en och samma kurs och av en och samma lärare. Försök har gjorts att introducera
matematik, fysik och teknik i en och samma kurs av ett lärarlag. Slutligen har försök
även gjorts med att knyta matematikkurser direkt till vissa tillämpningar i teknikkurser.
Högskolan i Kalmar är inte unikt när det gäller att pröva olika sätt att integrera matematik- och teknikundervisning. Det förekommer på många lärosäten, både nationellt
och internationellt. Vi tror dock att den organisation vi föreslår för integrationen är
värd att spridas. I denna presentation beskriver vi det enligt vår erfarenhet mest lyckosamma sättet att integrera matematik- och teknikundervisning. Verksamheten omfattar
ett kurspaket, vilket vi gett namnet ingenjörsvetenskap.
2. Beskrivning av upplägg och delkurser
Hela uppläggningen med matematik och tillämpningar motsvarar halv studietakt under tre terminer, d.v.s. totalt 45 hp. Matematik utgör 27 hp och matematiska tillämpningar i teknik 18 hp. Matematiken är uppdelad i 6 delkurser, i fortsättningen kallade
moduler, om vardera 4,5 hp. Till varje matematikmodul finns en modul av tillämpningar om 3 hp, som läses parallellt med matematiken. Se Tabell 1. Varje par av en
matematikmodul och en tillhörande tillämpningsmodul har en gemensam kursplan
omfattande 7,5 hp.
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Tabell 1. Kurser i Ingenjörsvetenskap

Termin 1
Algebra 4,5 hp

Linjär algebra, 4,5 hp

Algoritmer, 3 hp

Datoranimeringar, 3 hp
Termin 2

Analys del 1, 4,5 hp

Analys del 2, 4,5 hp

Mekanik, 3 hp

Dynamik, 3 hp
Termin 3

Transformteori, 4,5 hp

Statistik, 4,5 hp

Signaler och system, 3 hp

Mätteknik, 3 hp

Den matematik, som ingår i uppläggningen, utgör det totala matematikinnehållet i en
högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot datateknik/elektroteknik. De i uppläggningen ingående tillämpningarna är förstås endast en delmängd av de tillämpningar, för vilka matematiken kommer till användning inom resp. utbildningsprogram.
För maskinteknikprogrammet och miljöteknikprogrammet, som har något mindre matematik, ingår 4 eller 5 av de 6 modulerna.
Ordningsföljden i uppläggningen bestäms av matematiken, och tillämpningarna är
valda för att passa in i matematikens ordning. Man kanske kan göra tvärt-om, d.v.s.
utgå från en lämplig sekvens av tillämpningar och efterhand ta upp de matematikmoment som behövs. Vi anser dock att matematiken är den mest centrala delen i uppläggningen, och den bör därför styra ordningsföljden.
Tillämpningarna är hämtade från ämnesområdena fysik, datateknik, elektroteknik,
maskinteknik och miljöteknik och de är lika för alla program, som läser respektive
modul. Alternativet hade varit att låta varje program ha egna tillämpningar inom sitt
huvudämne, men vi har föredragit att låta alla studenter få tillämpningar inom olika
områden och betraktat detta som del i den ”tekniska allmänbildning”, som alla ingenjörer bör ha.
Ett syfte med tillämpningarna är att introducera ingenjörsverktyg, t.ex. beräkningshjälpmedel som utgör en viktig länk mellan matematiken och tillämpningarna.
3. Upplevda för- och nackdelar med uppläggningen
Traditionellt motiveras matematiken inom ingenjörsutbildning genom att hänvisa till
att den behövs för att lösa problem i tillämpningar, som kommer senare i utbildningen. Genom att en tillämpning studeras parallellt kan en tekniklärare beskriva ett tekniskt problem redan innan man har tillgång till den matematik som behövs för att lösa
problemet. När matematiken sedan gås igenom har studenterna redan en bild av ett
sammanhang, där den kan komma till användning, och för många studenter underlättar detta att ta till sig matematiken.
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Genom att matematik och tillämpningar hålls tydligt separerade från varandra i olika
moduler med olika lärare får studenterna - trots att modulerna läses parallellt och
samverkar - en tydligare bild av vad som är matematik och vad som är tillämpningar.
Detta bidrar såväl till att betona ”matematikens roll som ett generellt och abstrakt
verktyg for problemlösning” (HSV2005, s. 13-14) som till att ”ge studenterna bra
baskunskaper” i matematik ”i anslutning till möjliga tillämpningsområden”
(HSV2003, s. 125).
Det har också upplevts som befriande för matematiklärare att inte behöva krysta fram
exempel på användningsområden för matematiken. Frågor om detta från studenter har
sällan dykt upp i matematikundervisningen, och i de fall det förekommit har matematikläraren med gott samvete kunnat hänvisa till den parallella modulen med matematiska tillämpningar i teknik.
En annan fördel vi upplevt är att studenterna helt enkelt får träffa fler lärare tidigt i
utbildningen. Annars är det vanligtvis så att ett fåtal lärare - den som undervisar första
matematikkursen plus ytterligare någon - får ta hand om alla studentkontakter i början
av utbildningen. Med den beskrivna uppläggningen blir det automatiskt så att fler lärare kommer i kontakt med och lär känna studenterna tidigare i utbildningen, vilket
upplevs som positivt både för studenter och för lärare. Att visa upp matematiklärare
och tekniklärare samtidigt vid första kurstillfället inger förtroende hos studenterna.
Ett allmänt problem, som studenter inom ingenjörsutbildningar kan uppleva, är just att
matematik och tillämpningar inte är tillräckligt väl sammankopplade. Även om kurserna har varit väl koordinerade från början finns en risk att de efter några år har utvecklats åt olika håll. Vi menar att detta problem motverkas av det samarbete mellan
matematikläraren och teknikläraren, som krävs i den beskrivna uppläggningen. Det
gäller inte bara kopplingen till de tillämpningar, som ligger parallellt med matematiken, utan även de tillämpningar, som ligger senare i utbildningen, eftersom ofta samma lärare är involverade.
Då tillämpningarna introduceras parallellt utan att ”vänta på att matematiken är klar”
så tillåts matematiken spridas ut över en längre tid i utbildningsprogrammet. Detta
upplevs som gynnsamt för matematikinlärningen.
Genom att studenterna i flera av tillämpningsmodulerna med användande av matematik får genomföra ganska omfattande projekt tillägnar de sig en upplevelse av att de
klarar av denna användning. Detta ger dem en självkänsla, som kommer dem tillgodo
senare.
En möjlig nackdel finns för de tillämpade ämnena som dels får anpassa delar av sina
kurser efter matematikundervisningen och dels får sprida ut vissa delar av kurserna till
att ligga tidigt tillsammans med matematiken.
I jämförelse med andra vid Högskolan i Kalmar genomförda försök med integration
av undervisning i matematik och teknik innebär det beskrivna en säkrare kontinuitet.
Organisationen vid många andra försök har varit sådan att genomförandet av en kurs
har varit alltför beroende av en eller några få eldsjälar. Om en eldsjäl flyttar på sig kan
hela uppläggningen förändras. I det presenterade förslaget byggs en kurs upp av två
poängsatta moduler, en i matematik och en i ett teknikämne, t.ex. elektroteknik. Matematikdelen undervisas av matematiklärare och teknikämnet av tekniklärare. De två
delarna ges i samma läsperiod och är tydligt kopplade i kursplanen. Kursen bör ha en
kursansvarig som samtidigt är examinator för kursen. Då kursen innehåller två ämnen
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kan det administrativa arbetet med kursen bli mer trögt än för en kurs med bara ett
ämne.
4. Kursbeskrivning
I följande avsnitt beskrivs kortfattat de moduler av tillämpningar, vilka hör till respektive matematikmodul. Matematikmodulernas innehåll är det som traditionellt brukar
ingå i liknande kurser och beskrivs därför inte mer specifikt här.
4.1 Algebra med tillämpning Algoritmer
I tillämpningsmodulen Algoritmer får studenterna formulera algoritmer för att lösa
givna problem i form av flödesscheman (som granskas av lärare före nästa steg) och
därefter med tre olika räkneverktyg (MATLAB, MATHCAD och programmerbar
kalkylator) lösa problemen enligt föreslagna algoritmer. Problemen kan t.ex. vara av
typen ”omvandla ett decimalt tal till binärt”. Tanken är att detta ska fungera som en
introduktion till programmering, ge allmän träning i problemlösning, ge vana vid att
använda och ge motivation för olika begrepp inom algebra såsom olikheter, satslogik,
heltal, restklasser, rekursion och kombinatorik samt ge praktisk erfarenhet av
räkneverktyg. Figur 1 visar ett exempel på en bild ur föreläsningsmaterialet om
algoritmer.
© 2003 Hö
Högskolan i Kalmar, Institutionen fö
för teknik

Notation
• För den grafiska notationen används följande komponenter:
Mata in variabelvärde

1

Variabel  värde

Sekvens - en följd av instruktioner/moment
(något utförs)

Mata ut variabelvärde el text

annars

om

SANT

uttryck

2

FALSKT

3
så länge
uttryck

FALSKT

Selektion - val/alternativ, beroende på
bearbetat indata.
- om resultat av uttryck SANT, följs vänstra flödet
(”if-satser”)
- annars det högra (”else-satser”)
Iteration - (upprepning/repetition) av moment
- ett givet antal gånger (”for- loopar”), alt.
- tills stoppvillkor uppnås (”while- loopar”)

SANT

Programmering C++, Anne Norling

Figur 1. Ett exempel på en bild ur föreläsnings-materialet om algoritmer.

4.2 Linjär algebra med tillämpning Datoranimeringar
Linjär algebra tillämpas genom att i MATLAB generera animeringar och datorgrafik.
Skalärprodukt tillämpas genom att animera reflexion av ljus i polygoner. Momentet
om linjära avbildningar tillämpas i animering och projektion av tredimensionella objekt. I figur 2 visas tre operationer som tillsammans kan beskriva varje rörelse. I figur
3 visas en robottillämpning av koordinattransformationer. Tillämpningen fungerar
som en fortsättning i programmering och kan sägas vara central för elektro-, data- och
maskininriktningar. Modulen i linjär algebra och tillämpningen i datoranimeringar har
även utvecklats till en kurs som gavs via internet. Se hänvisning till kurssida (LinAlgHiK2007).
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4.3 Analys del 1 med tillämpning Mekanik
I mekaniktillämpningen studeras grundläggande begrepp såsom kraft, acceleration,
impuls och rörelsemängd m.m. Dessa kopplas då till begreppet derivata, som är centralt i analyskursen. Som exempel får studenterna undersöka vad som händer när två
curlingklot kolliderar, speciellt hur translations- och rotationsrörelserna överförs mellan kloten vid kollisionen. Utifrån Newtons lagar får studenterna färdigställa ett datorprogram, som ska simulera och visualisera en kollision mellan två curlingklot med
givna begynnelsevärden.

Figur 2. Tre operationer som tillsammans kan beskriva varje rörelse.

4.4 Analys del 2 med tillämpning Dynamik
I tillämpningen Dynamik studeras svängnings-rörelser, såväl mekaniska som elektriska sådana, och hur dessa kan analyseras och beskrivas med hjälp av differentialekvationer. Studenterna får först simulera svängningsrörelser med verktyget SIMULINK.
Därefter får de praktiskt studera dels mekaniska svängningar, som genereras av krafter som verkar på fjädrar och mekaniska dämpare, dels elektriska svängningar, som
genereras av elektriska strömmar som passerar induktanser, kapacitanser och resistanser.
4.5 Transformteori med tillämpning Signaler och system
I tillämpningen Signaler och system introduceras begrepp som spektrum, impulssvar
och överföringsfunktion med utgångspunkt från ett praktiskt exempel, där en RC-krets
matas med en fyrkantvåg. Exemplet är tänkt att motivera behovet av att använda serier, transformer och faltningar för att kunna göra beräkningar av signalformer, effekter
och andra storheter. Studenterna får göra beräkningar på signaler och system med
hjälp av verktyget MATLAB samt får göra praktiska mätningar på signaler och system i både tids- och frekvensplan med hjälp av oscilloskop och spektrumanalysator.
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Figur 3. En robottillämpning av koordinat-transformationer.

4.6 Statistik med tillämpning Mätteknik
Grundläggande begrepp är sannolikhet för händelser, betingad sannolikhet, frekvensfunktion, kurvanpassning (minsta-kvadrat-metoden). Tillämpningar med verktyg såsom Excel och MATLAB omfattar statistisk inferens och konfidensintervall, experiment och stickprov, skattning av mätfel, riskanalys och hypotes-prövning.
5. Bedömning
Under de år kurserna gått vid Högskolan i Kalmar har olika typer av utvärderingar
gjorts. Överlag är lärare, studenter och externa utvärderare positiva. Vi redovisar först
några citat från studenter.
- Jag förstod själva matematiken bättre tack vare datorövningarna.
- Det var kul att man fick chans att använda matematikkunskaperna på ett intressant
och databaserat sätt.
- Det var bra att man förstod vad matematiken användas till. I stället för räkna med
bara siffror på en figur man inte ser, så kunde man se vad som hände.
- Man fick förståelse för matriser. Man fattade verkligen vad olika sakerna innebär,
- Vill har mer!
Bland reflektioner från lärare och handledare märks följande.
- Studenterna förstår den matematiska bakgrunden för uppmätta grafer mycket bättre
an jag gjorde under mina egna studier. (Magisterstudent, handledare)
- Ingenjörsvetenskap ger möjlighet för studenter att möta lärare från olika ingenjörsområden tidigt under utbildningen och att diskutera användningen av matematik medan matematikkurser pågår. (Lärare 1)
- Samverkan innebär en viktig möjlighet för inblandade lärare att besöka varandras
föreläsningar för att den vägen få impulser och nya infallsvinklar på sitt teknikämne.
Jag tror också att det har ett stort värde att bevista en föreläsning i ett annat ämnesområde. Man får en bra möjlighet att uppleva studenternas situation. (Lärare 2)
Vid utvärderingen av ingenjörsutbildning 2002 skriver Högskoleverket
På vilket sätt matematiken skall integreras i teknikämneskurserna diskuteras ständigt.
Vid Högskolan i Kalmar görs nu en intressant matematiksatsning inom kursen Ingenjörsvetenskap, där en 3 poängs matematikkurs integreras med en kurs om 2 poäng
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teknisk tillämpning under de fyra första läsperioderna. Undervisningen genomförs i
samarbete mellan en matematiklärare och tekniklärare. Utvärderingar har redan
visat att genomströmningen ökat betydligt. (HSV 2003 s. 14)
Utredarna av matematikundervisningen på första året av tekniska och naturvetenskapliga utbildningar skriver.
Ett unikt exempel på hur man kan anknyta matematiken till tillämpningsämnena finns,
(…) i Kalmar. Där består varje kurs på 5 poäng av 3 poäng matematikteori och 2
poäng projekt som examineras av något av de tillämpningsämnena. Så vitt vi kan bedöma verkar detta vara ett intressant upplägg. (HSV 2005 s. 50-51)
6. Dagens verksamhet
Under åren 2002 till 2007 bedrevs matematikundervisningen på ingenjörsutbildningen
vid Högskolan i Kalmar enligt den beskrivna modellen. 2007 splittrades ingenjörsutbildningen i Kalmar. Elektroteknik och maskinteknik flyttades till lärosätena i Blekinge respektive Växjö. Därmed upphörde kurserna. Övergången har gett oss möjligheten att på nytt försöka entusiasmera kollegor för en idé, som lärare och studenter har
funnit mycket effektiv.
7. Sammanfattning av idéerna bakom uppläggningen
Vi avslutar med att sammanfatta idéerna bakom den i detta bidrag beskrivna uppläggningen av matematik och matematiska tillämpningar i teknik .
Matematikdelen i uppläggningen är en sekvens av ”traditionella” matematikkurser,
d.v.s. de som vanligtvis ingår i en ingenjörsutbildning eller i ett huvudämnesstudium i
matematik. Ordningen mellan matematikkurserna är också ”traditionell” med den
smärre modifikationen att all algebra, både grundläggande och linjär, läses innan analys. I första hand har tillämpningarna anpassats.
Tillämpningarna löper parallellt med matematiken och tillåts ibland gå före matematiken i syfte att öka motivationen för matematiken.
Matematik och tillämpningar är väl synkroniserade men är tydligt separerade i olika
moduler, så att det blir tydligt för studenterna vad som är matematik och vad som är
tillämpningar.
Matematiken sprids ut över en längre tid i utbildningsprogrammet.
Tillämpningarna är valda från olika ämnesområden (data-, elektro-, maskin- och miljöteknik). Programmen läser dessa tillsammans för att få en ”teknisk allmänbildning”
(och för den ekonomiska samläsningsvinsten).
Samarbetet mellan matematiklärare och tekniklärare förhindrar att kurserna divergerar
från varandra och hjälper tekniklärarna att behålla sina matematikkunskaper.
Kursorganisationen bedöms robust mot personförändringar i lärarstaben samt mot
program- och inriktningsförändringar.
Studenterna får tidigt använda matematiken till att lösa relativt omfattande uppgifter.
Fler lärare får träffa studenterna tidigt i utbildningen.
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8.Erkännande
Vi står i tacksamhetsskuld till alla våra kollegor och studenter som deltagit i diskussioner, utveckling och genomförande av kurserna i ingenjörsvetenskap.
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Thesis Writing in Business Education – from a Student Perspective
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Abstract – Thesis writing is a crucial element within higher education in Sweden, even
on an undergraduate level. But it is also a source of severe problems; often being delayed, showing deficient quality, causing frustration and requiring more resources than
allocated for. This article explores thesis writing from a student perspective. More
specifically, it investigates how students – in a bachelor program in business and management at Blekinge Institute of Technology (BTH) – perceive and experience the
thesis writing project; their final endeavour before receiving a diploma. The study is
based upon a number of demi-structured interviews with students in different stages of
the thesis writing process. The interviews reveal that most students feel prepared for
the assignment and seem to be well aware of what is expected of them. They also express a contentment regarding the organising and structure of the thesis work, with
respect to e.g. supervision and seminars. Despite this, a majority of the students get
into trouble quite early in the process, particularly with the task of presenting a research project that fulfils scientific requirement. They also find it hard to understand
how thesis drafts are evaluated and commented upon. These observations indicate that
the students lack a deep understanding of scientific requirements in relation to thesis
writing and that our evaluation criteria are obscure to them.
Keywords – Thesis writing, business education, higher education, student
learning
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1. Introduction
Thesis writing is a crucial feature within higher education in Sweden, even on an undergraduate level. In the Higher Education Ordinance and the part which is called the
System of Qualification (Appendix 2), it is stated that a student – in order to award for
example a bachelor’s degree – has to fulfil an independent project. Within many areas, e.g. within the social sciences, these independent projects often involve a minor
research project and related writing of an academic thesis, or essay. Being the final
endeavour before receiving a diploma, the students should – within the scope of these
projects – demonstrate that they have developed the kind of knowledge and skills that
higher education aims at. They should for example demonstrate that they have developed an academic understanding of the main area of study, that they are able to follow
the latest developments and research findings, and that they can analyse ideas and
issues critically. Such aims are stated in the Higher Education Act and the Higher
Education Ordinance but also discussed generally in literature dealing with teaching
in higher education (see e.g. Entwistle, 1986; Ramsden, 2003).
These concluding thesis projects can also be seen as an important experience of real
research. As Ylijoki states, thesis writing “constitutes a bridge from the world of study
to the world of science, scholarship and research” (2001, p. 21). From this point of
view, thesis writing gives the students a taste of research and develops their understanding of scientific ideals and requirements.
Accordingly, thesis writing is a crucial element for the student since it involves an
important mean to develop and demonstrate acquired academic qualifications. It is
also very important from the perspective of the institution, since the quality of finished theses can be seen as an indicator of the quality of its education and teaching
practices. In Sweden, finished theses are for example looked upon when the National
Agency for Higher Education evaluates the quality of institutions and programmes. It
also seems as if this kind of degree projects will be of even more importance in the
future, as an indicator of educational quality. According to the National Agency, a
suggested new quality-based resource allocation system will involve changes with
respect to its quality evaluation procedures. More emphasis will be paid on the results
of educational programmes, e.g. the quality of thesis projects, instead of mainly
evaluating circumstantial and institutional factors, such as teaching resources and infrastructure (see Swedish National Agency for Higher Education, www.hsv.se).
Thesis writing is thus important in several respects. However, it is also a source of
severe problems; for students, for university teachers, and for departments. This is the
background for many pieces of research on the subject in question (see e.g. Ylijoki,
2001; Emsheimer, 2005; Hagström, 2005); also the one presented here.
In this article, thesis writing is explored within a business education context. The aim
is to approach it from the students’ perspectives in order to learn more about their
expectations, experiences and understandings of thesis writing and related research
project. As Ramden says (2003, p. 6): “...we can improve our teaching by studying
our students’ learning – by listening to and learning from our students.”
In next, I describe thesis writing in the context where it is studied, that is a Swedish
bachelor’s programme in business and economics. Here I also touch upon the problems that we – as teachers and as an educational institution – experience. Thereafter, I
elaborate on earlier research projects and findings. I also position my study in relation
to previous ones. In section IV, the method used is described before reviewing the
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results of the study in section V. The article ends with a discussion on the results and
their implications for teaching practices.
2. Thesis Writing in a Business Education Programme
In Sweden, it is common to end programmes in business and economics with a thesis
writing project. At a bachelor’s level, this project is normally organised as a 15 credits
course and scheduled to take about 10 weeks of study. This is also the case within the
programme in business and economics which are offered at Blekinge Institute of
Technology (BTH), and which are at focus here. During the thesis writing course at
BTH, a number of lectures and seminars are officially scheduled. The lectures normally deal with issues such as formulating the research topic, methods for collecting
and analysing data and thesis writing. During the seminars, the suggested research
topics as well as thesis drafts are presented and discussed, by student colleagues and
teachers. Most thesis writing projects are conducted in groups of two or three students. Each group gets a supervisor which more continually helps the students in the
process of conducting a research project and writing a thesis. There are no general
guidelines for supervision, at least no formally and explicitly expressed ones. How
supervision is performed depends much on the supervisor’s ideas and ideals as well as
the capacity of and agreements with the student group.
Even if the thesis writing project officially should take about 10 weeks, it usually
takes much longer. In some cases, the students struggle for years to finish their theses.
Obstacles which occur during the process are often related to the activity of formulating the research problem, collecting empirical material and analysing/interpreting the
material. Corresponding parts within the written thesis frequently point at deficient
quality with respect to the scientific research problem, the reasoning regarding methods, the quality and quantity of empirical material, as well as the level of analysis.
These problems with respect to time and quality create frustration among both students and teachers. They also mean that supervising activities require more resources
than planned and allocated for. Besides that, these problems reduce the number of
degrees produced and lengthen the time of study for the students. In order to overcome some of mentioned problems we have planned and organized the thesis writing
course in different ways, e.g. with respect to course length, number of meetings, written instructions and prescribed books. The underlying idea has been that the ways we
plan and organize the thesis course have an impact on the students’ possibilities to
complete their theses; similar to one of the meanings that Hagström presents (2005,
pp. 113-119). However, these attempts do not seem to have resulted in any major improvements with respect to time and quality deficiencies. The underlying problem
seems to go deeper than the planning and organising of the thesis writing course. Besides that, these different attempts have not really been based upon any research findings regarding such aspects and student results.
3. Studies on Thesis Writing
Considering the importance as well as the challenge of thesis writing, it has attracted
attention from a number of researchers. One interesting piece of research is presented
in Hagström (2005). In her work, Hagström analyses texts on thesis writing, both
handbooks and research texts. Based on her analysis, she concludes that different
meanings of thesis writing emerge. In many handbooks for example, thesis writing
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seems to be much about following rules. This kind of text deals with such issues such
as grammar, referencing, academic style and disposition. She also states that these
texts are – paradoxically – seldom very academic in their character, in the sense of
presenting a critical and problematising view of thesis writing and thesis writing projects.
Even if Hagström does not really approach the subject from a student perspective, her
analysis of handbooks still contributes to an increased understanding of it. By being
aware of those meanings that handbooks – and probably also related teaching – present, we can better understand students’ ideas and pre-understandings of such projects
and writings.
As mentioned, Hagström also analyses research texts and construct meanings in a
similar way as with handbooks. She identifies one type of study which addresses institutional factors in relation to thesis writing. The idea behind this kind of research is
that a determining factor with respect to the students’ possibility to complete their
theses is the universities’ planning and organising of the course and the thesis writing
process. According to Hagström (ibid.), these studies suggest that factors such as an
early introduction of the task, organised meetings between students and teachers and
clarity in requirements have positive effects on the thesis writing process.
Another type of research texts which Hagström identifies represent a perspective
which this article and study is inspired by. This perspective is based upon – what
Hagström calls – a phenomenographic research tradition with e.g. Marton, Hounsell
and Entwistle (1986), Biggs (2003) and Ramsden (2003) as important advocates.
Within this genre of research, the students’ own learning is at focus. What students
believe that they should learn, what they learn, how they learn, and how they experience teaching methods and assessment procedures are some central questions which
are dealt with in this kind of research. An underlying idea is that we can improve our
teaching by better understanding learning – as well as teaching – from the students’
perspective. Another central idea, expressed by these researchers, is that higher education should encourage what they call ‘deep learning”. They thus make a distinction
made between surface and deep learning. Somewhat simply put, surface learning relates to memorising facts whereas deep learning involves a deeper understanding of
meaning. According to previous research, many students seem to aim at surface learning. However, and more severe, is that a lot of teaching and examination methods
seem to encourage surface learning; often in contrary to teachers’ intentions (see e.g.
Entwistle, 1986). Another commonality among mentioned researchers is that they
suggest a holistic approach to teaching. This is for example reflected in Bigg’s model
of constructive alignment (2003), which includes aspects such as students’ expectations and prerequisites, stated learning outcomes, and teaching and learning methods.
According to Hagström, thesis writing in these texts is much about understanding the
content. In order to accomplish a good thesis, the students have to understand thesis
writing in a deep and holistic sense. Still another perspective that is dealt with by
Hagström in relation to research texts is the meaning of thesis writing as learning in
context. The study by Blåsjö (2004) can be mentioned as an example of this last perspective. In her study, Blåsjö conducts fieldwork in two different departments; a department of history and one of economics. Observations from her study show that the
educational setting has a major influence on students’ writing. The two disciplines
are very different with respect to epistemology, scientific ideals and research dis_____________________________________________________________________
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course; differences that are reflected in finished theses and the process of writing
them.
Accordingly, in the work of Hagström (2005) existing texts and studies on thesis writing are analysed and discussed. A different kind of text analysis is presented by Emsheimer (2005; see also 2004). In his study, Emsheimer analyses student theses with
respect to e.g. research questions, methods, theory and the interpretation of empirical
data. Emsheimer concludes that investigated theses have many good qualities. The
literature review and the amount of empirical data are often impressive in the students’ work, as two examples. However, several theses have shortcomings, particularly with respect to method and the analyses of empirical data. In order to better understand observed shortcomings, Eimsheimer interviews a handful of students. One
interpretation that Eimsheimer does has connections to Hagström’s meanings of thesis
writing. According to Eimsheimer, few students seem to really reflect upon the meaning of e.g. method and theory, and their role in the thesis work. The students have in
other words not developed a deep understanding of these concepts and phenomenon.
To them thesis writing – for example the writing of a method section – is much about
following rules and to include what is covered in handbooks.
Another piece of research on thesis writing that clearly takes a student perspective is
the work by Ylijoki (2001). The study is based on focused interviews with 72 students, in different disciplines. In the study, a narrative approach is used. Based on the
students’ accounts, Ylijoki constructs four different stories about thesis writing; the
heroic story, the tradegy one, the business-like, and the penal story. Ylijoki argues that
these stories reflect different meanings of thesis writings, different relationships between student and supervisor, as well as different thesis writing problems. Hereby,
Ylijoki discusses various meanings of thesis writings – similar to Hagström (2005) –
but more clearly from the students’ perspectives and accounts.
Besides above mentioned studies on thesis writings, a literature review reveals a number of studies dealing with academic writing more generally (see e.g. Light, 2002;
McCune, 2004). There are also several studies which particularly address the question
of supervision of thesis work (e.g. Armstrong, Allinson & Hayes, 2004; Dysthe, Samara & Westrheim, 2006; Li & Seale, 2007; Emsheimer, 2008). Considering identified
studies and articles, it seems as most attention is put on higher levels of education,
either on master (e.g. Ylijoki, 2005; Dysthe, Samara & Westrheim, 2006) or doctoral
level (e.g. Li & Seale, 2007). Few studies address thesis writing on an undergraduate
level; as done in this study. It can also be concluded that there are few studies that
discuss and investigate thesis writing in relation to business and management educations. Only one such study has been identified; a study dealing with the relationship
between the student and the supervisor (Armstrong, Allison & Hayes, 2004). Although it is reasonable to assume that there are many similarities with respect to thesis
writing in different programmes and disciplines, Blåsjö’s work (2004) – as mentioned
previously – shows that the context matters. In my study where business education is
at focus, it can for example be expected that the programme setting effects students’
expectations of thesis writing. Most students regard business and management as an
applied subject and the program as vocational education and training. It means that
the students often expect to develop and train another type of knowledge and ability
than the thesis writing project aims at. In other words, they expect to develop a
knowledge and ability which is closely related to a future professional life, for example as a financial manager or as a management consultant. Accordingly, the students’
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learning orientation can in many cases be described as vocationally-oriented (cf.
Gibbs, Morgan & Taylor, 1986).
4. Method
In previous sections, I have declared that the aim of this study is to grasp thesis writing from a student perspective, and particularly within a business education context.
In order to accomplish this, a number of demi-structured interviews were conducted
with students in different stages of the thesis writing process. Most interviews were
conducted individually, but a few were done in smaller groups. In that case, the
groups were constituted by students who worked together in the thesis project.
A handful of interviews were made with students who were just about to start the thesis writing work, or were at the very beginning. Three of these individuals were later
talked to once again, at a point of time when they according to officially schedules
and plans should have been half way through the process. A couple of interviews are
also made with students who recently had finished their thesis work.
In total, I made ten interviews and talked to ten students – five women and five men.
All were participants of a bachelor programme in business and management at BTH.
Three students were talked to twice, once in the beginning of the process and once in
the middle. Two interviews were made in groups of two and three students respectively. Each interview, which lasted between 30 to 60 minutes, was tape-recorded.
As declared in previous section, the study leans towards a research tradition that focuses on students’ own learning, that takes a holistic approach, and that encourage
deep learning. It means that I have asked questions, which cover a broad spectrum of
topics. Mainly I asked questions about their expectations, ambitions, needed prerequisites, supervision, the group work, the process of writing and doing research, as well
as the outcome of the process. Even if somewhat differently put, depending on the
stage in the process, all interviews dealt with those issues. Hereby, the same issues
were described and talked about in three different stages of the thesis writing process
– beforehand, in the middle and afterwards. Taking a holistic approach also means
that I consider that the thesis project is an essential part and the final endeavour in an
education programme. Therefore, I also pose questions related to previous courses and
assignments in the programme, which hopefully have prepared the students for the
thesis writing task. During the interviews, institutional factors – related to the planning and organising of the thesis writing course – are of course brought up by the students and by me. However, and considering the theoretical perspective of learning and
teaching, I try to go deeper in the analysis of the students’ accounts, than merely
summarising and expressing their ideas about such factors. The ambition is also to
interpret what meanings of thesis writing that different accounts – about e.g. such institutional factors – reflect and in what sense these factors make up a ‘constructive
alignment’ (cf. Biggs, 2003), in other words a wholeness of balanced and supportive
parts.
It should be noted that I – the interviewer – am head of the programme in question,
am involved as a teacher in the programme, and am a close colleague of the teachers
and supervisors in thesis writing course. This may of course have had an impact on
the way students answer the questions and how they describe the thesis writing process. They may for example think that criticism related to e.g. teaching methods and
supervision would be taken personally by me or my colleagues. In order to stand out
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as a model student, it may also be that they provide me with answers that they think
that I – as a teacher – want to hear. It could have been more fruitful to interview students at another department, or to ask an outsider to make the interviews. However,
and being the head of the programme, I found it valuable to personally talk to the students on my programme. It means for example that I have a deep pre-understanding of
the programme and that I know the students quite well; aspects which may facilitate
the process of interviewing and interpreting the interviews. It also meant that I got a
good opportunity to talk to some of my students about their experiences; something
that are appreciated by many students.
5. Results
In this section the results of both the empirical investigation and my analysis and interpretation of the interviews are presented. Being inspired by Bigg’s 3P-model
(2003), I have structured the results in three sections which each reflect one P in his
model. The first P – presage – relates to factors, which constitute the conditions for
teaching and learning. It addresses both student factors and institutional ones, such as
student expectations, prerequisites, teaching capacity and available literature. Since
this study approaches thesis writing from a student perspective, the article covers
mainly student-related factors. Naturally, students are not aware of institutional factors and may not consider them. The next P – process – focuses on learning activities.
In this section, I address teaching methods, supervision, student activities among other
things. The last P in Bigg’s model relates to the product of a course or an assignment;
in other words learning outcomes.
5.1Expectations/ Preunderstandings
In this section, I will cover three aspects which can be argued to be presage-factors; a)
expectations, b) goals and ambitions, and c) perceived preparedness.
To start with expectations, the students that I talk to which are in the very beginning
of their thesis writing project express both positive and negative attitudes towards the
approaching task. All five expect the task to be time-consuming and hard to accomplish in time; something they have heard from other students as well as from teachers.
Some do also expect the work to cause some frustration. One student expresses her
expectations of the thesis writing task in the following way:
“It will be irritating and tough.”
Another student put it in a similar way, when saying:
“It will be hard work, time-consuming. And if we have to rewrite and rewrite, it may
also be frustrating.”
The students’ accounts also reveal a portion of anxiety among the interviewees, primarily related to the introductory work of determining the topic and specifying the
purpose of the project. One student explains that she feels some anguish since she
does not know yet what she and her group mates should write about. Another female
student – who is very positive to the thesis writing task and look forward to it – adds:
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“But sure, I am a little bit worried. To start the work, to get it right from the beginning. I know it is hard to find a good problem area.”
A third student expresses his anxiety in the following way:
“I am worried, if I should manage it or not. I have respect for the task, you could
say.”
In the interviews, it becomes evident that all five students are well aware of the fact
that many students do not finish the thesis work in time, and that some do not manage
to finish it at all. They also know that many failures go back to the introductory work
of determining the topic and formulating a research problem. This awareness explains
some of the students’ anxiety.
Despite anxiety and some negative expectations, they seem to have mainly positive
feelings regarding the task and they are eager to start the work. Especially one student
expresses a very positive attitude towards the thesis work. She says:
“It will be so much fun! [...] We [me and my group mates] want to start now.”
She explains that she likes the kind of work that a thesis project involves and that she
thinks that she is prepared for this challenging assignment. She likes writing and to do
independent projects. She continues:
“Think of traditional written exams. It is much about memorizing facts. [...] I don’t
like that and this task is different.”
Here then, she indicates that she does not aim at the kind of surface learning, that she
believes traditional written exams encourages. Still another student uses the word
“fun” when describing his ideas about the thesis work. When I ask him what he thinks
about the task, he answers:
“Fun. Interesting. It will be fun to deal with a problem and to try to solve it.”
Thereafter, he touches upon another aspect which some of the others also mention; an
aspect which make them feel positive about the thesis writing project. It is the last
assignment before taking a degree!
Statements also indicate that they have great expectations regarding the work. It is
now that they should show us – and themselves – that they can use all knowledge that
they have learned during the programme. It is now that all pieces should be put together. And it is now that they finally will get an opportunity to learn a subject more
deeply.
Several of the students also clarify that they are looking forward to the day when the
thesis is finished. They have all seen how happy, relieved and satisfied students are,
the day when they present the final version of the thesis.
_____________________________________________________________________
72

Thesis Writing in Business Education – from a Student Perspective

_____________________________________________________________________
Regarding the students’ goals and ambitions, they all mention the same ones. Their
main goals seem to be to produce a good thesis, in time. These goals and ambitions
are for example expressed in the following statements:
“My goal is to do accomplish a good piece of work, as good as possible.”
“I want it to be the best that I have done; something to be proud of.”
“We aim at June [which is the officially deadline]; then we want the thesis to be finished.”
They also declare that they are prepared and are willing to work very hard to accomplish this. One student exclaims:
“We will work as hell.”
One student also emphasises that they have to work efficiently. It means that they
have to set the alarm clock, start to work at eight o’clock in the morning and then
work the whole day. He then adds with a smile:
“Something that we [as students] may not be used to.”
In general, they also feel that they are prepared for the task and that they have the prerequisites that are required in order to accomplish it. None of the students that I talk to
expresses any puzzlement regarding the project. They feel that they have a clear idea
of what they should do and what is required of them. They particularly mention one
previous course – called Seminars and scientific research projects – as one which has
made them well prepared for the assignment. Regarding this course, one student says:
“It has made me realize how a thesis should look like. And what parts that should be
included.”
Since the students seem to expect it to be especially tricky to formulate a research
problem, I also ask about this. I ask them if they – by now – understand the meaning
of a research problem. All answer yes on that question. According to themselves, they
know quite well the requirements and characteristics of a research problem.
Three of the students also mention a course in organisation as a useful one. In that
course they practiced to analyse empirical data with the help of theory; something that
they think will be useful in the thesis work.
Also assignments included in specialisation courses, which precede the thesis work,
are mentioned as good preparations for the thesis project. However, here the answers
differ somewhat since the students have taken different courses. One student says that
she had to read many scientific articles in her course, which she thinks will help her.
Another student mentions that they had to do interviews and write papers in her specialisation course; good exercises which have made her more prepared.
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In general then, the students are quite convinced that they have needed knowledge and
capabilities in order to successfully finish the project. However, the time is a problem.
Therefore, a couple of students say that they would have appreciated if they – already
in the specialisation course – had started to work on the thesis project. These students
argue that it would have felt even better if they – when the thesis writing course starts
– already had a relevant and interesting topic to dig into.
It can further be added that also the students, that recently have finished their projects,
think that they were well prepared for the task. However, when talking to these students, some things are brought up which they – afterwards – realise that they lacked
knowledge about and experiences in. One of these is knowledge about different methods. In previous courses, they have learned little about methods. They have further
done very few – if any – profound empirical investigations.
5.2 Process Experiences
Considering the above presentation based on the students’ accounts, most students
enter the project with positive feelings, even if they are a little bit anxious about their
capacity. They also feel quite prepared for the task and have clear ambitions to work
very hard. Despite this, a majority of the students get into trouble quite early. As
mentioned in the method section, I conduct four interviews with students that – according to officially schedules – should be in the middle of the process. Three of these
students were also talked to before they started to work on their theses. These follow
up interviews reveal that all students – except for one – are well behind the timetable
after only a couple of weeks. It can also be noted that those students that recently have
finished their theses also passed the initial deadline a long time ago. One student have
even restarted the thesis writing project from the very beginning, after having failed to
finish her first one.
In this section, I elaborate on the problems which the students have encountered during the process. I also discuss how they perceive the support from e.g. supervisors,
lectures and seminars in order to see weaknesses and strengths in teaching methods –
and thus from the students’ perspective. I also pay some special attention to the student who is in line with the timetable; something that can be stated as unusual.
As expected, it is mainly the introductory work that causes the students problem. The
interviews reveal that they have a very hard time presenting a research project that
fulfils scientific requirements. Two students, who work together, tell me that they
recently have changed topic and thereby almost started from the beginning. One of
them explains:
“It didn’t turn out as we expected. [...] We thought that we could continue on our
track, and make it into a researchable problem. But it didn’t work. So, we decided to
change tracks.”
When they try to explain why they couldn’t continue to develop their original idea
they are quite vague. They say that they think that their project was too broad and the
research problem too imprecise, but they can’t explain in what sense. When I explicitly ask them if they understand the shortcomings of their previous draft and project
idea, they both answer:
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“No, not really.”
One of them continues:
“Actually, it felt quite good. [...] But we have to trust our supervisors.”
They further describe that they felt quite overwhelmed when they realised that the
project did not meet scientific requirements and that they had to rethink. When I do
the interview, they feel though that they are on track again. They have – together with
their supervisors – determined a purpose and they feel that they have a quite clear idea
of what they should do.
The interviews further reveal that many of their class mates – also those that I do not
talk to – are in a similar situation, even if they have not gone so far and changed the
topic as the previous group. But they struggle with the task of defining the project and
formulating a researchable problem. Also the students who have managed to finish
their theses claim that this was the most difficult part of the work and required much
more time and effort than they ever could have expected. One group that I interview
likened the whole process of writing a thesis with a roller coaster. They say:
“It was ups and downs”.
They further clarify that the work of defining a project and formulating a research
problems involved many – and heavy – downs.
Still another student that should be in the middle of the process clarify that her group
is behind the timetable. She adds though another explanation for this. She tells me that
it took weeks before they got a supervisor and then got in contact with him. She says:
“Since we didn’t have a supervisor we didn’t know if we were on the right track.
Which we weren’t...”
She further explains that once they met him, they received great help with the problem
statement. Even if there are still some improvements and clarifications to make, she
feels that they – by now – know quite well what the purpose of the project is. But she
stresses that the delay that this blunder caused them will be impossible to catch up
with.
As mentioned, there is one exception among all the delayed projects. One student
clarify that her group follows the plan, or they are even a little bit ahead of the plan.
Consequently, she strongly believes that they will be able to finish the project in time.
She even claim that the work so far have been somewhat easier than she expected.
She puts it in the following way:
“It feels good. I thought that I would be more under stress. But it feels very good...”
She also clarifies that their supervisor seems very pleased with what they have accomplished so far. When this student – let’s call her Sara – communicates her ideas
about the work of writing a thesis, she provides me with a picture which has similarities with Ylijoki’s business-like story (2001). According to Sara, it is not a big deal to
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write a thesis. It just has to be done, and you need to work hard and with great discipline. At the same time, Sara seems to have – what Gibb et.al. (1986) call – an academic learning orientation. She likes the academic elements in her education and she
sees the point in them, even if not planning an academic career. Accordingly, the
combination of an academic orientation and a business-like attitude towards the task
of writing a thesis seems to be a good one, in the respect of keeping the timetable and
satisfying the supervisor.
When I ask the students to describe where they are in the process, they firstly tell we
what parts they have chapter, have started to write on the method and so forth. This
written in the thesis. For example, they declare they have almost finished the introductory suggests that they mainly see the project as a writing task; something which also
the title of this article indicates. To them then, the meaning of ‘thesis writing’ is
closely related to writing a report. Even if some of them mention that they have made
some interviews, few accounts indicate that they also see the task as a research project.
To continue with the students’ perspective of teaching methods during the course and
process, they are in general very satisfied. When I ask them about the lectures which
has been offered on e.g. methods and academic writing, they have been to most of
them. They also assert that they find the lectures useful. All students that I talk to –
irrespective of supervisor – are also very pleased with the supervision, when it takes
place. They stress that the supervisors are eager to help, that they have the right attitude, and that they provide them with useful comments. They also appreciate that the
supervisors leave the decisions to them, and that they do not provide them with solutions. The students – somewhat implicitly – express the idea that thesis writing is an
independent project, which they want to accomplish mostly by themselves. This also
explains why the students do not want the supervisors to interfere more in their work,
and why they do not ask for more meetings.
However, some disappointment with respect to supervising is brought up. As mentioned, one group had to wait quite long before they got a supervisor. There are also
some accounts that reveal that some supervisors are hard to get in contact with, and
that they are bad at answering short questions in e-mail. But – and as already pointed
at – when they meet with their supervisors and real supervision takes place, the students are satisfied.
Regarding the seminars that are scheduled and where the aim is to present drafts and
to discuss them, there are different opinions. On the one hand, most of them think that
these seminars are necessary. They need to read other students’ reports and they need
to comment upon them. On the other hand, they do not really find them useful in the
sense of carrying their own piece of work forward. Mostly, they get comments from
the seminar leaders; which they would have gotten anyway when meeting with the
supervisors. A few students do also find these seminars unfair. According to them,
some groups get a lot of criticism and some hardly any comments. And they can’t
really see the correlation between the amount of comments and the quality of the
work. Thereby, the
seminars may be perceived as unfair and somewhat mysterious.
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5.3 Learning Outcomes
It is now time to turn our attention to the last P – the product. In this section, I will
cover three topics that in some sense are related to the product. Besides learning outcomes, I also elaborate on the purpose of the course and the requirements in order to
pass it.
Regarding the purpose of the course, all the students who are about to enter the thesis
project seem to have a clear idea what it is, even if they have not read the official
course plan. (It is only one student who has read the course plan and that is Sara – our
model student.) However, the ideas about the main purpose differ somewhat. Some
students stress that they – in this last assignment – should show us what they have
learned during their education. Such ideas are reflected in the following statements:
“The purpose... It is to show you that we have understood all the things that we have
learned. And also show ourselves...”
“[In this work] we shall demonstrate what we have learned.”
A statement which is quite contrary is provided by a third student. He says:
“At the beginning of the education I thought that we should show you all that we have
learnt [in this piece of work]. But now, I don’t think so. It is not about that. It is impossible to show you all that we have learned...”
However, when I try to figure out what kind of knowledge they think that they should
show us, I realise that the ideas differ. One student explains that they should show us
that they know how to write an academic report. Another one mainly think of knowledge related to the subject of business and management. Still another one brings up
knowledge related to research and investigatory work.
Some students emphasise the academic purpose of the thesis writing task. They say:
“It [the thesis work] is part of this academic thing. To conduct a study, to do research.”
“[The aim is to get a] deeper understanding of how humans create – and store –
knowledge.”
A last student think that the purpose is to “tie up the sack”, as he puts it. In other
words, and according to his view, the aim is to get all pieces together.
It can also be noted that all students – except for possibly one – claim that they regard
the thesis writing project as a useful one, also in relation to a future professional life.
This was somewhat unexpected considering what was previously mentioned; that
many students regard business educations more as a vocational education than as an
academic one. However, the way of reasoning is somewhat different between the students. Those students that have recently finished the thesis work, mention such learning outcomes such as the ability to conduct a project systematically and the ability to
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argue logically and trustworthy. Among those that are about to start the project, they
bring forward to topic of the project and the usefulness of digging deep into a specific
topic. They also mention the usefulness of knowing how to write a report. Two of
those students also mention that they in a future professional life may have to make
smaller investigations; something which the thesis writing task prepare them for.
However, one student admits – with some hesitation – that he thinks that thesis writing is mainly an academic device, which has little connection to a ‘real’ life. Consequently, he sees limited usefulness of the task, in relation to his future professional
life.
The above answers also indicate what the students think that the learning outcomes of
the course will be, or have been. According to the students, they will learn – or have
learned – how to write a report, how to make an investigation, how to read and analyse scientific articles and papers, as some examples. However, there is only one student – in the beginning of the process – who has read the course plan and thus has
seen the officially stated learning outcomes. As mentioned, it is Sara.
Regarding the officially stated learning outcomes, I read them to those three students
who worked together and who recently have finished their thesis. Luckily, they all
nod convincingly at all of them, when I ask them if they think that those aims have
been fulfilled and if they have managed to reach stated learning outcomes. However,
it has taken quite long time since they present their thesis half a year after planned
deadline. When discussing this, they do not have any ideas on how to speed up this
process. They simply state:
“These things take long time to really understand. You need time.”
Regarding requirements – the last aspect which will be covered here – the observations are somewhat contradictory. At one hand the students claim that they are well
aware of the requirements and what is expected of them. When I ask the students at
the beginning of the process, if they feel confused about the task, several of them
claim with certainty:
“No, not at all.”
There are however many other statements that indicate that there is some confusion
despite all. First of all, those students that recently have presented their thesis at a final seminar seem to have no idea what the grade will be. Also, statements, which indicate that the students find working seminars and comments from seminar leaders
unfair, point at some confusion. It suggests that the students are unable to evaluate
their own and other students’ work, in relation to scientific requirements.
6. Discussion and Teaching Implications
The above account of students’ perceptions and experiences of the thesis work raises
many questions and topics for discussion. One observation that can be made is that
their statements direct attention towards some issues that quite easily can be handled
in order to improve the planning and implementation of the thesis writing process.
Some of these ideas are in line with previous studies on institutional factors, mentioned by Hagström (2005) and in section III. One such thing is the idea to relate one
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assignment in the preceding course to the thesis work. Thereby, the students would be
forced to start earlier with the project, which means that they may have a topic already
when the thesis writing course starts. This would probably diminish the students’
anxiety and help them keep the timetable. Since the students have very limited time –
which we also stress – it is of course important that we – as teachers and supervisors –
act quickly. No group should have to wait for weeks before getting a supervisor. We
also have to be better at answering students’ questions quickly, also when they are
sent on mail. For us – as teachers – it is easy to assume that it is not very urgent to
react on students’ mail. We seem to assume that the students simply continue their
thesis writing work while waiting. However, some statements from the students indicate that they do not. Even if the students regard thesis writing as an independent project and claim that they do not want more involvement from the supervisors, they
seem to stop the work while waiting for an answer from the supervisor. It suggests
that the students have a quite linear view of the project work. One issue or problem
has to be finished and solved before tackling the next.
Another thing which may improve the thesis writing project – also related to supervision – is that it may be fruitful to have a more active way of supervising in the beginning of the process; with many frequent meetings characterised by dialogue and discussions. This would possibly help the students in the process of defining the purpose
of the project.
The students’ stories and accounts also reveal aspects which are more troublesome to
deal with. As mentioned, most students encountered severe problems when formulating a scientific research problem, despite the fact that they claim that they knew what
a research problem means. This observation suggests that students know the requirements of a scientific research project on a surface level. In other words, they can quite
easily line up the characteristics of a research project of high quality. However, they
seem to have limited understanding of the deeper meaning of these requirements, and
the consequences when doing an own piece of research. This may also relate to similar aspects, such as method and theory (cf. Emsheimer, 2005). A central question is
then: How can we change our teaching methods and learning activities in order to
encourage deep learning regarding such difficult things as research problem, method
and theory? All these concepts can be understood as threshold concepts (see e.g.
Meyer & Land, 2003). They are all very difficult to understand but once they are understood a new world appears. Maybe a first step is to more deeply dig into the students’ ideas and perceptions of these concepts.
The study also reveals that the students have a hard time understanding how we assess
their work and how we evaluate the quality of written theses. One group did not understand why their project idea was not good enough. One group could not understand
why they had received many comments during a seminar despite the fact that they
thought that their draft was better than some of the others. And the students who recently had finished their theses found it hard to speculate on the final grade. All these
observations indicate that the evaluation process and our assessment criteria are quite
obscure to students. Accordingly, a challenging task is to make the process and the
criteria more visible and to explicitly relate comments and judgements to stated
evaluation criteria.
Furthermore, many different pictures and ideas about the thesis writing project appear
in the students’ accounts, even if we also see some similarities in their way of reasoning The students relate the project with somewhat different purposes, different mean_____________________________________________________________________
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ings, and different learning outcomes. As Hagström (2005) stresses, handbooks for
example reflect a meaning of thesis writing that it is mainly about following rules, and
particularly in relation to writing. Such ideas do also occur in many the students’ stories. Of course, it is important to be aware of this; that students relate thesis writing
with different meanings. However, and maybe even more important, is to consider
that our teaching methods and teaching activities may support various meanings.
Hereby, we may not be able to accomplish the kind of constructive alignment as
Biggs (2003) advocates for, in the programme generally and in the thesis writing
course specifically.
Accordingly, this study raises many questions and point at many things that can be
done, both related to teaching and research on thesis writing. Considering further research, it would be very interesting to more closely follow a student group through
their thesis writing process and to join them in their “ups and downs”.
7. References
Armstrong, S J, Allinson, C W & Hayes, J (2004) “The effects of cognitive style on
research supervision: A study of student-supervisor dyads in management education”.
Academy of Management Learning and Education, Vol. 3, No. 1, pp. 41-63.
Biggs, J (2003) Teaching for Quality Learning at University. London: Open University Press.
Blåsjö, M (2004) Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Doctoral Dissertation. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Dysthe, O, Samar, A & Westrheim, K (2006) “Multivoiced supervision of Master’s
students: a case study of alternative supervision practices in higher education”. Studies in Higher Education, Vol. 31, No. 3, pp. 299-318.
Emsheimer, P (2004) Hur utveckla vetenskaplighet? Utvärdering av examensarbetena
i den särskilda lärarutbildningen (SÄL). Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.
Emsheimer, P (2005) Likheter, skillnader och bearbetande – en studie om studenter i
examensarbete. Working Paper. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.
Emsheimer, P (2008) ”För mig är det studenten som är produkten”. En studie av
handledaruppfattningar om målet för handledning av examensarbeten och utsagor om
handledningsarbetets karaktär. Working Paper. Stockholm: Stockholms Universitet.
Entwistle, N (1986) “Olika perspektiv på inlärning”. In Marton, F, Hounsell, D &
Entwistle, N (Eds.) Hur vi lär. Stockholm: Prisma.
Gibb, G, Morgan, A & Taylor, E (1986) ”Den lärandes värld.” In Marton, F, Hounsell, D & Entwistle, N (Eds.) Hur vi lär. Stockholm: Prisma.
Hagström, E (2005) Meningar om uppsatsskrivande i högskolan. Doctoral Dissertation. Örebro: Örebro Studies in Education 12.
McCune, V (2004) “Development of first-year students’ conceptions of essay writing”. Higher Education, 47, pp. 257-282.
Li, S & Seale, C (2007) “Managing criticism in Ph.D. supervision: a qualitative case
study”. Studies in Higher Education, Vol. 26, No. 4, pp. 511-526.
Light, G (2002) “From the personal to the public: Conceptions of creative writing in
higher education”. Higher Education, 43, pp. 257-276.
_____________________________________________________________________
80

Thesis Writing in Business Education – from a Student Perspective

_____________________________________________________________________
Marton, F, Hounsell, D & Entwistle, N (1986) Hur vi lär. Stockholm: Prisma.
Meyer, E & Land, R (2003) “Threshold Concepts and Troublesome Knowledge:
Linkages to Ways of Thinking and Practicing within the Disciplines”. Occasional
Report, 4, ss. 1-12.
Ramsden, P (2003) Learning to Teach in Higher Education. London: RoutledgeFalmer.
Ylijoki, O-H (2001) ”Master’s thesis writing from a narrative approach”. Studies in
Higher Education, Vol. 26, No. 1, ss. 21-34.

_____________________________________________________________________
81

_____________________________________________________________________
82

LÄRARLÄRDOM 2010

_____________________________________________________________________
83

_____________________________________________________________________
84

Reflections on Threshold Concepts as Applied to a
New E-Learning Tool: A Pilot Study at HKR Spring
2010
Jane Mattisson
School of Teacher Education, Kristianstad University
Teri Schamp-Bjerede
School of Planning and Media Design, Blekinge Institute of Technology
Abstract: Writing is a means of showing one’s knowledge and an important part of
academic life for students. Though many students in Sweden speak and write English
as their second or even third language, they are required to submit papers in English.
There is thus a great need in academe for a cognitive e-learning tool that supports writing for non-native English speakers. Such a tool is also an invaluable aid for native
speakers. This paper discusses the primary features of an E-learning tool known as a
boilerplate created at Kristianstad University in spring 2010. It is specially designed
for Master’s students of English. Its features are discussed in relation to pedagogical
concepts that connect to writing and technology.
The first part of the paper examines the creation of the boilerplate from the point of
view of so-called “threshold concepts” and “troublesome knowledge” (Meyer & Land,
2005) and how they are linked to the writing process at an advanced level. We focus
on three threshold concepts of particular significance for essay writing: a) structural, b)
methodological, and c) mechanical. These are discussed in detail in relation to their
pedagogical implications.
As our boilerplate project lies in the area of cognitive e-learning tools, it was necessary
to consider the importance of technological issues. The application of technical knowledge and information varies according to age, gender, accessibility, and education, as
well, as how teachers and students perceive themselves, i.e. as advanced, intermediate
or novice users of technology (Livingstone, et al, 2004). The second part of our paper
looks at pedagogical considerations with regard to how e-learning tools are used
(McKeachie & Svinicki, 2006; Nielsen, 2010). Among these are usability, levels of
technical knowledge, and performance. We discuss how these apply to both students
and teachers, and how they influenced the design and application of our boilerplate.
The third section of our paper provides a background to the boilerplate project itself.
We discuss why it was created, the first trial at Kristianstad University in spring 2010,
and the results thus far. We reflect on the pedagogical merits of the boilerplate, and by
specifying the special features of the e-learning tool, elucidate its potential not only
within the course where it has been tested, but also for other programmes where students are required to write in English.
Key Words: boilerplate, pedagogy, threshold concepts, E-learning tool
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1. Introduction
The strict conventions pertaining to academic English are not always readily identifiable, neither are they easy to master for English-as-a-Second-Language users. As
writing is an important means of demonstrating one’s knowledge in academia, it is
increasingly necessary for students and teachers alike to present their research findings in English. During the spring 2010 term an e-learning tool called a boilerplate
was tested at Kristianstad University, Sweden, as a way to improve the writing
process for the Level-IV (120 ECTS) English students.
2. Troublesome Knowledge and Threshold Concepts
Disciplines are characterised by so-called threshold concepts that are subject-specific.
These must be mastered as part of the ongoing learning process. Threshold concepts
refer to a new way of understanding without which it is difficult to progress within a
subject. The thresholds are “conceptual gateways” or “portals” that lead to a particular
way of thinking that was previously inaccessible and initially potentially “troublesome” (Meyer & Land, 2003). As a result, new ways of comprehending, interpreting,
or viewing something may emerge that constitute “a transformed internal view of subject matter, subject landscape, or even world view” (Meyer & Land, 2005, p.379). The
boilerplate is an efficient means of enabling students to acquire threshold concepts
related to the discipline itself as well as to the conventions of academic writing in
English.
Threshold concepts are “transformative” in that they change the way in which students perceive and practise aspects of their discipline. They are also “irreversible”
because once acquired, they are rarely forgotten or “un-learned”. Threshold concepts
are “integrative” as they allow connections to be made to concepts or knowledge previously unknown or concealed from the student. They are “bounded” in that they help
define the boundaries of a subject area. They may also be “troublesome” in that they
may involve students in acquiring knowledge that is conceptually difficult or can even
be perceived as alien. Following is a brief introduction to how students gain understanding of threshold concepts.
According to Meyer and Land, at the first stage of acquisition students must enter a
so-called “luminal space” which can be likened to the experience of adolescents
caught between the worlds of the child and adult. If students do not acquire the level
of understanding required to “cross a threshold”, they will enter a state of “liminality”
in which they have only a partial or limited understanding of the concept (Meyer &
Land, 2003). As the student acquires a threshold concept, the transformation in understanding may be rapid or occur over a longer period of time. Such a transformation
may be exhilarating or disturbing (Palmer, 2001). In crossing a threshold, students
experience a shift in feelings, attitudes, emotions, perception, and understanding
(Meyer & Land, 2005; Entwistle, 1981). Language and vocabulary may also be extended as a result of crossing a threshold. There are epistemological and pedagogical
differences in acquiring threshold concepts across the disciplines. These relate to the
nature of the knowledge existing within a subject and the methods employed to acquire it. Threshold concepts not only give students the opportunity to acquire the necessary concepts, they also facilitate understanding of how experts within the field
think.
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2. Threshold Concepts as Applied to Essay Writing
2.1 Structural elements
An essay’s title page needs to contain visual connections to a professional document
(Image 1). As seen here, the layout is set so that there is a styled space between title
and author information. Differences as to manual line and paragraph breaks are also
visible. By using a dynamic table of contents (Image 3), the user has the benefit of the
program to aid and keep track of all changes regarding page numbers and chapters,
multiple sub-chapters, references, and appendices. Most essays require lists as a
means of designating of different data. The most widely accepted methods are bulleted lists and numbered/alphabetical lists, as seen in Image 2. The bulleted list is used
for generic points, while numbered/alphabetical lists are used where sub-sections need
to be included.
Image 1 - Title Page: Formatting View
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Image 2 - Structural Formatting: Bulleted and Numbered Lists

Image 3 - Structural Formatting for Dynamic Table of Contents

2.2 Methodological Elements
As seen in Images 4, 5 and 6, the addition of instructions within the boilerplate creates
a direct connection to the content required for each section. Black is reserved for actual essay content while blue denotes boilerplate instructions; in this way, students are
able to differentiate between texts that are to be kept and texts that are directly related
to the boilerplate instructions. Image 4 presents some of the basic boilerplate instructions to be removed before final submission.
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Image 4 - Boilerplate Instructions

Incorporating specific methodological instructions in the boilerplate itself means that
they are always on hand (Images 4, 5 & 6). Only when the tasks have been completed,
are they deleted.
Image 5 - Student Guidelines
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Image 6 - Information Regarding Sections and Sub-sections

2.3 Mechanical elements
These elements are noted and added to the boilerplate’s database of problems and
solutions. As seen in Tables A and B below, “1” is the questionable element, “2” is an
automatic “hijacked” correction, and “3” is a learning option we have implemented
where the student is informed of the error and must correct the problem him-/herself.
Table A: Correcting Grammar

Table B: Correcting Spelling

Image 7 is a screenshot from MS Word showing a recurring error made by many students, i.e. the use of and as the first word in a new sentence. By adding specific components of commonplace errors and subsequent notices for the students, it is hoped
that the standard of the language used in essays will improve. Image 8 is a screenshot
from MS Word that shows how we have modified the “hijacking option” and replaced
it with our own informative notice that requires an active response from the student to
correct
the
mistake.
Image 7 - Grammatical Error - "And"
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Image 8 - Database Correction Notice

3. Human Computer Interaction (HCI) and Technical Pedagogy
All students are required to write essays at some stage in their academic career. Writing is intimately connected to literacy and the learning process, as well as how a writer is able to read, comprehend, reflect, and produce texts. Within the academic world,
this now includes the ability to use a computer as well as the internet, i.e. computer
literacy. Yusuf states that "in spite of the plethora of resources on the Internet, only an
Internet literate individual can use the resources for enriching teaching, learning, and
research" (2006, p.1). As such, there is a need to reflect on what resources teachers
require students to use; these include not only the internet but E-learning tools as well.
Are the E-learning tools specified by the universities those that most students have
had access to during their pre-college years? Alternatively, are they tools of a more
advanced nature? Objective education, i.e. education designed to achieve specific objectives, is one way to determine students’ individual needs when using E-learning
tools, and integrate computer/internet literacy into academia. With the global nature of
classrooms today, teachers need to take into account student’s previous contact with
so-called knowledge societies, i.e. groups sharing an interest and knowledge of a
common interest (UNESCO, 2005, p.5).
The writing tools students are most likely to encounter are either a text editor or more
advanced word processor. There are many of these types of programs on the market,
including Adobe Acrobat, Open Office, LyX, etc. In Sweden, many colleges and universities use the 2003 or 2007 version of MS Word; Kristianstad University is no exception, employing MS Word 2003. When reviewing the fall 2009 English level-III
(90 ECTS) essays at Kristianstad University, we discussed how teachers could help
students focus better on the content and style of their essay for the coming spring
2010 level-IV essay, thereby reducing the amount of time spent on mechanical/technical work. The boilerplate provides instructions for the appearance of the
essay, including margins, and font and font-size, as well as guidelines for content,
including method, aim, and theory.
Most students use word processors to write essays; one unproven area we considered
was the technological side of essay writing, i.e. what word processor/computer software program is used by students. To be effective, our boilerplate needed to be designed so that both students and teachers could take advantage of our e-learning tool
without spending valuable time learning a new program (McKeachie & Svinicki,
pp.236-239). Crucial areas of consideration for the most appropriate program included availability and language choices (British, American, Indian, South African,
etc.), user-friendliness, and costs for students as well as teachers. Even freeware, such
as Google Docs, was considered, but was felt to offer too few options. Among options
needed but not included within different freeware word processors were items, such
as, language selection, essay sections that require different page numbers, and footnotes/endnotes, and – most importantly – a healthy, stable internet connection for
access.
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With new programs inundating the market, web-based learning, and situated learning,
synchronous or real-time distance learning programs for asynchronous and mobile
learning, as well as multimodal interaction and augmented devices for learning, and
even content management systems and repositories (Li et al, 2008) are available, and
attractively presented as “cutting edge” to entice both companies and schools. Ultimately, the potential of many of these is considerable, but they are expensive – both
in terms of time and money – for students, academics, and institutions with limited
budgets. As Kim and Reeves remind us, “instead of using computers as tools to learn
‘with’, teachers [have] focused on helping their students to master the tools themselves” (2007, p.208). As most of the students had used MS Word for their fall levelIII essays, our attention returned to this word processing program.
The boilerplate project takes into consideration pedagogical issues that both teachers
and students face when they are required to use computer programs in their courses.
Human-Computer-Interaction (HCI) issues such as usability and user-friendliness are
of the utmost importance when choosing and applying technical programs. One area
that Usability Studies investigates is how easy a particular program is to use, e.g.
learnability, errors, and efficiency. Many users will never read an instruction manual,
relying on previous experience in order to help them comprehend and use a program.
The clarity of the program’s design is particularly important with regard to the ease
with which the user is able to interact with/use the program. Both teachers and students have expectations not only of which desktop icons should be visibly accessible
but also where they should be located. A case in point is the operating systems MS
XP, MS Vista, and MS 7. These three display the traditional Start icon in the lower
left hand corner, and the clock in the lower right. Programmers and technology majors
with a broader level of knowledge and experience will readily identify familiar icons
in unfamiliar places. Their level of experience will also enable them to recognize unfamiliar icons where familiar ones are expected (Nielsen, 2009). As a result, when
students and teachers use a program, they will anticipate these icons based on previous experience. By utilising a user-friendly program that is familiar to both teachers
and students there is more focus on the task, as there is no need to learn a new and
unfamiliar program.
4. Boilerplate Start-up and First Questionnaire
Most users know how to take advantage of MS Word’s generic, so-called “low-level”
functions. The basic formatting issues such as setting margins, adding and editing the
header/footer, and choosing the appropriate language are all essential for writing formal documents, whether they are essays, CVs, or job applications. What was needed
for our students was access to some of MS Word’s so-called “higher-level” functions.
More importantly, we investigated if such functions could be modified. These included formatting a dynamic table of contents specific to the required layout of a
document, the particular grammar, and spelling functions required, as well as a means
of creating and altering page-and section-breaks. These higher-level functions within
MS Word were found to be the key to creating a new type of template that we have
termed “boilerplate”. The modifications incorporated suit both the specific subject of
the thesis and the conventions of the discipline as well as the type of document required, i.e. an academic thesis.
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A functional boilerplate requires an initial investment in time on the parts of both the
teacher and technical adviser; teacher/technical input thereafter is kept to a minimum.
The gap between “lay-man” and “technician” is reduced as the technical adviser takes
on the role of technical mediator. As a result, users are guided through different options and encouraged to make choices that augment knowledge and enable them to
develop their existing knowledge and skills. The boilerplate is designed in such a way
that it can be updated on a regular basis, is user-friendly and inexpensive to produce
and maintain.
During the spring term 2010, the authors collected comments from the students using
the boilerplate. The student group consisted of twenty-four students in total; all the
students, except three, are from Asia. Their ages range from 21 to 45. The majority
have teaching experience or are aiming to become teachers in the near future. Our
evaluation of the boilerplate project is based on data collected from two separate different questionnaires, one during the writing process and the latter after the essays
were peer reviewed and examined. Also included were emails between students, advisors and technical mediator, student meetings, and a final discussion with the group
after the essays were submitted.
On 12 March 2010 the boilerplate was previewed, and given to the students. At the
outset, 8 students were willing to try the boilerplate prototype, provided that the technical mediator was available at agreed times. An important feature of the tool was that
even though it had been created in MS Word 2003, it was fully usable in MS Word
2007; there were no problems in using the boilerplate on Asian Character operating
systems (as opposed to the Latin Character operating system on which the boilerplate
is based). During the demonstration of the boilerplate (12 March), several students
were surprised that the table of contents is automatically updateable, and that it can
save time during the essay writing process. When, for example, headings/subheadings are added, deleted, or changed, and the table of contents adjusts itself to
comply with the new changes, it updates not only the headings/sub-headings, but the
page numbers as well. Finally, two weeks later, the three advisors and the full levelIV essay group discussed the boilerplate. At this time, the remaining 16 students decided to use the boilerplate with the same condition of receiving help from the technical mediator at designated times.
The May 2010 questionnaire was answered by 19 out of the 24 students using the
boilerplate. The answers relate to the following three areas, based on the earliermentioned threshold concepts: methodological, structural, and mechanical. The questionnaire also included a question about the technical aspect of the student's initial use
of the boilerplate. Following is a summary of the most interesting comments deriving
from the questionnaire. The boilerplate was at first considered unnecessary by “Student X”, whose mother tongue is English; however, after the initial demonstration and
subsequent brief discussion with his supervisor, he was soon convinced that the boilerplate has the potential to save time and provide useful guidelines. This student also
had problems saving the boilerplate to the hard drive (T. Schamp-Bjerede, personal
communication, March 30, 2010). The instructions for the boilerplate are in English
and the student’s version of MS Word is in Swedish. Translating the Swedish version
presented, however, no problems.
Another noteworthy item was the unintentional pressing of short-cut keys by student
Z, (T. Schamp-Bjerede, personal communication, May 11, 2010). When two or more
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keys are pressed simultaneously, an automatic function is activated by the program.
The most notable of these are the "ctrl+c" for automatic copy, and "ctrl+s" for automatic save. Student “Z” notified the technical mediator that there was no response
from the program when she misspelled words. In due course, it was noted that the
student had accidentally pressed short-cut keys to turn off this element. Once the
problem was identified, it was quickly and easily resolved.
In an e-mail conversation with student “Y”, the problem of why no sub-headings of 4
and below (ex. 3.1.1.1) showed in the table of contents was addressed (T. SchampBjerede, personal communication, May 2, 2010). As it was, we designed the boilerplate to show only three sub-headings because more than three sub-headings are rarely used in the level-IV type of essay/thesis. This has been noted for the next version
of the boilerplate.
The answers to this first questionnaire provide insight into how the students perceived
the advantages and disadvantages of using the boilerplate during the writing process.
It was felt that the instructions to download and save the boilerplate were not specific
enough; yet at the same time, the same instructions were regarded as too technical. In
the end, only 3 students encountered problems; 16 students had no problems at all.
Regarding structural elements, 68% found that they were indeed saving time using the
boilerplate. Concerning mechanical elements, 58% of the students were found to have
noted the traditional red/green lines indicating questionable words or phrases, while
53% were responsive to the database elements we had specifically created. As for the
methodological elements, 74% were pleased to have the instructions for aims, method, goals, etc. included in the boilerplate, and 58% thought that the specified maximum length in the instructions was useful.
5. Final Questionnaire and Discussion
The final questionnaire (Image 9) was responded to by 19 of the 24 students who had
used the boilerplate throughout the essay process, and the five who decided to go
back to a basic MS Word document after initially using the boilerplate. The last questionnaire (Image 9) shows that most of the users’ replies are positive with respect to
using the boilerplate. 85% thought that their essay was better formatted, and 92%
used the built-in formatting designed for the purpose. Whereas all thought that they
had benefited from using the boilerplate, there were a few questions as to “how” to
use certain aspects of the boilerplate (77%).
Image 9 - Questionnaire 2

The five who abandoned the boilerplate gave as their reasons:
 “I think it’s difficult to use…”
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“I find the essay is not difficult…”
“That since I knew word it was more convenient to use generic program and not
the boilerplate…”
 “The old one is comfortable, and I think it is not suitable for me.”
It is difficult to understand why a student should abandon an option that has such obvious advantages. Many students and teachers may need concrete reasons to motivate
them to employ a particular tool (McKeachie & Svinicki, 2006, 147-148). Given the
varied levels of computer literacy of the students, it is clear that there is a need for
discussion as well as instruction in using the boilerplate before the essay writing
course starts. Other comments taken into account regarding the boilerplate itself are
the adjustment of the passive tense notation, adding extra viewable sections in the
table of contents, and adjusting the text and line spacing at the end of pages so they
are not as condensed as in the pilot-study version. As a result, it is hoped that more
students will utilise the boilerplate fully, and will write and learn during the process
finishing with a higher quality of essay.
In reviewing our project, we were encouraged by the comment that it was “easy to
use once you get started”. Our project clearly demonstrates the advantages of using
the boilerplate and the benefits it provides, structurally, methodologically and mechanically, for both students and teachers alike. The need for a technical mediator
who can explain the technical aspects of the tool in terms that are understandable for
non-technical students and advisors is an area we wish to explore in greater detail
during the development of our project. The authors will be pleased to hear from
teachers or researchers wishing to implement the boilerplate in their teaching/research.
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Fri tankeprocess och medvetenhet om kreativitet: En
studie av studenters kreativa utveckling i kursen Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv.
Malin Wendel
Sektionen för Management, Blekinge Tekniska Högskola
Abstrakt: Synsättet att ett fritt tänkande och medvetenhet om kreativitet kan gagna
individens utveckling och förmåga till kreativitet låg till grund för skapandet av ett
kursmoment där studenter skulle anteckna sina tankar och upplevelser. Genom studenternas tankeanteckningar sökte studien synliggöra deras kreativa utveckling, deras tankeprocess och medvetenhet om kreativitet under åtta veckor. Datamaterialet
omfattade 208 tankeanteckningar från 28 studenter i kursen ”Kreativitet, Idéer och
Innovation ur ett psykologiskt perspektiv” vid Blekinge Tekniska Högskola vårterminen 2009. Tre brännpunkter framträdde ur tankeanteckningarna; då studenten reflekterade kring kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande, då studenten
kom till insikt och visade medvetenhet om kreativitet i relation till sitt eget tänkande
och agerande samt skrev fritt flödande samt då studenten visade progression, fortsatt
nya insikter, en ökad medvetenhet om kreativitet i relation till sitt eget tänkande och
agerande. Den mest frekventa tid studenterna nådde brännpunkt insikt var tredje
kursveckan. En brännpunkt kunde även innebära ett nytt tankemönster. Tre mönster i
tankesätt identifierades; Utgångsläge då vanetänk, förvirring eller motstånd uppträdde, Närmande reflektioner med öppnare sinne och friare tankesätt samt Medvetenhet
som visade på ett fritt tankesätt samt insikt om yttre och inre påverkan.
Keywords: tankeprocess, medvetenhet, kreativitet, kreativ utveckling, lärande
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1. Introduktion
Väl framme vid högre utbildning vid högskola och universitet har den vuxne studenten spenderat stora delar av sitt liv i olika lärsituationer genom förskola, grundskola
och gymnasium. Den vuxne studenten har skolats in i vissa tankesätt när det gäller att
svara på frågor och lösa problem i samband med studier. Vi har vant oss vid att det
ska gå till på mer eller mindre liknande sätt och vi har på något sätt en gemensam förståelse kring skola och utbildning. Denna gemensamma förförståelse skulle kunna
kallas för ett paradigm. Går det att bryta våra inlärda uppfattningar av vad vi tror förväntas av oss i studiesammanhang?
Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv är en nyutvecklad kurs
på Blekinge Tekniska Högskola, under sektionen för Management, som nu har givits
för första gången vårterminen 2009. Intentionen med kursens upplägg är inte bara att
förmedla teoretisk kunskap om kreativitet som begrepp utan syftar även till att inspirera och tillhandahålla olika metoder för att utveckla förmågan att tänka kreativt, fritt
och oväntat med följdmöjligheten att generera innovativa idéer. En metod som används i kursen är ett återkommande moment där studenten ska anteckna sina tankar
och idéer i syfte att stimulera den fria tankeprocessen liksom att öka medvetenheten
om kreativitet. Momentet med löpande tankeanteckningar arbetades fram av mig (författaren av den här studien) och min kollega, som likaså har skapat aktuell kurs, utifrån vår sammantagna kunskap om kreativitetsforskning samt vår tro på individens
inneboende förmåga till kreativitet. Synsättet att ett ”fritt” tänkande och medvetenhet
om kreativitet kan gagna individens skaparkraft och problemlösningsförmåga genomsyrar kursupplägget.
Att vara kreativ och tänka kreativt, att utnyttja sin kreativa potential, är av individen
ett aktivt val (Epstein, 2008; Rollof, 2004; Sternberg, 2006). Men för att kunna göra
aktiva val och utveckla sin kreativa förmåga krävs det att studenten blir medveten om
sin egen situation, sina förmågor och sina förutsättningar för kreativitet. Via instruktionerna till momentet tankeanteckning får studenterna ta del av anvisningar om ett
fritt skrivande samtidigt som det finns uttalade kriterier att arbeta utefter. Detta är på
ett sätt en paradox, att å ena sidan vilja komma åt så fritt tänkande som möjligt och å
andra sidan föröka styra detta beteende. Det är en spännande tanke att det möjligen
går att få till stånd ett paradigmskifte i tankemönster genom att tydligt uppmuntra till
brytandet av invanda förhållningsregler och genomförande.
Syftet med studien är att genom studenternas tankeanteckningar synliggöra deras kreativa utveckling, deras tankeprocess och medvetenhet om kreativitet under kursens
gång.
2. Bakgrund
2.1 Kreativitet
Kreativitet är ett relativt nytt forskningsområde inom psykologi och intresset kring
fenomenet växer. Kreativitet är ett komplext begrepp. En av världens idag ledande
experter inom kreativ utveckling, Dr Ken Robinsson (2001), påstår rakt av att allt som
involverar den mänskliga hjärnan är en potentiell källa för kreativitet. Det finns egentligen ingen enhetlig synonym som på ett rättvist sätt förklarar ordets innebörd. Till
exempel har synen på förhållandet mellan kreativitet och kunskap delat forskarvärlden. De två ytterligheterna i synsätt är att kreativitet är i konflikt med kunskap, kallat
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the tension view, alternativt att kreativitet bygger på kunskap vilket benämns som the
foundation view (Weisberg, 1999). Anhängarna till the tension view menar att kunskap
och erfarenhet hämmar kreativiteten. Kreativitet handlar om att bryta sig loss från
etablerad kunskap. Banbrytande idéer och kreativa lösningar genereras genom slump
och lekfullhet snarare än genom regler. Kreativitet som fenomen kan dessutom tänkas
vara svårt att analysera i tidigare kända och preciserade enheter. Forskningsstöd som
finns är bland annat att erfarenhet kan blockera kreativt tänkande samt ett visat lågt
samband mellan utbildningsnivå och kreativitet (Aimable, 1989; DeBono, 1968; Simonton, 1995). The foundation view pekar tvärtom på att kunskap utgör byggstenar
för kreativitet, att kreativitet är domänspecifik och att djup kunskap föregår kreativa
innovationer inom ett område. Här betonas betydelsen av praktik istället för lekfull
slump. Till förmån för the foundation view finns forskningsstöd som visar att för att
kunna kommunicera måste nya idéer relatera till känd kunskap och att grunden för
utveckling ligger i stor kunskap om aktuellt område (Csikszentmihalyi, 1996; Hayes,
1989; Weisberg, 1986, 1993, 1995).
Frågan om kunskap i relation till kreativitet är egentligen ingen antingen/eller fråga
utan snarare en ”å ena och å andra sidan” fundering. Vi behöver veta tillräckligt
mycket om ett område för att kunna göra framsteg och samtidigt kan kunskap om någonting innebära ett ”färdigt” låst perspektiv. Kunskap kan således både främja och
hindra kreativitet (Sternberg, 2006). Den kreativa aspekten omfattar nyskapande, då
man vågar gå utanför de vanliga och givna ramarna. Kreativitet kräver också fantasi
och nytänkande. En idé är att utnyttja sin kunskap utan att stanna i den, d v s välja att
vara nyfiken, pröva nya lösningar och idéer och våga ta till sig ny kunskap (Epstein,
2008).
Enligt Sternbergs (2006) teori om att investera i kreativitet kännetecknas kreativa personers beteende av att de ”köper billigt” och ”säljer dyrt”, det vill säga att de vågar ta
tag i nya oattraktiva idéer och trots allt ser att idéerna har stor potential. Kreativitet
kräver samverkan av sammanflätade resurser som intellektuella förmågor, kunskap,
tankesätt, personlighet, motivation och miljö. Beslutet att använda sina resurser, menar Sternberg, är ofta mer väsentligt än andra individuella skillnader. Kreativitet är
alltså ett aktivt val. Det räcker inte med att ha de allra bästa förutsättningarna, som
individer måste vi även vilja och våga vara kreativa. Sternberg (1985) har identifierat
tre intellektuella förmågor som är särskilt viktiga för kreativiteten; syntetisk förmåga,
förmåga att se problem på nya sätt och kunna bryta sig loss från invanda konventionella tankesätt; analytisk förmåga, förmåga att känna igen idéer som är värda att satsa
på liksom att kunna sortera ut dem som inte är det, samt praktisk-kontextuell förmåga,
förmåga att sälja in sina idéer till andra, d v s kunna förmå omgivningen att inse värdet på idéerna. I momentet tankeanteckning, varifrån studien hämtar sina data, tas
endast hänsyn till den syntetiska förmågan.
2.2 Lärande i relation till kreativitet
Anledningen till att vi människor har svårt att ta fram det bästa inom oss, vår kreativa
förmåga, är att vi inte utbildas till kreativa tänkare, menar Robinson (2001). Vi behöver byta perspektiv och börja tänka på ett annorlunda sätt kring vår egen kapacitet och
kreativitet och på så vis skapa ett nytt paradigm för utbildning. Kreativitet är en resurs
(Robinsson, 2001). Historien visar dock på flertalet exempel där klassisk utbildning
snarare binder människor till vissa inramade mönster av hur man ska tycka och tänka
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vilket är motsatsen till transformation, förändring och fritt tänkande (Shor, 1993).
Även idag har det svenska skolsystemet ett förhållningssätt som till viss del nedvärderar den kreativa studenten som tidskrävande, kostnadskrävande och allmänt stökig.
Foglighet och anpasslighet blir istället målet för den student som vill gå igenom utbildningen med minsta möjliga ansträngning. Detta systemtänkande är genomgående
skolgången. Den goda pedagogiska påverkan bör i stället vara en process där utveckling från start till mål är det centrala (Bjurwill, 1998).
Larsson (2006) talar för det transformativa lärandet och förklarar idén med att vuxna
studenter bör spränga de begränsningar som ligger i deras tankebanor. Enligt denna
teori har den vuxne blivit inskränkt i sin förmåga att hantera upplevelser och det är här
transformationen kommer in. När avsikten är att förändra är det samtidigt viktigt att
komma ihåg våra svenska skoltraditioner. Det har idag har blivit mycket bättre i
många avseendet när det gäller att genom frihet och uppmuntran se till varje individ
och dennes möjligheter. Dock finns det en bakomliggande tradition som visar brist på
fantasi, flexibilitet och vidsynthet (Steinberg, 1998). Utveckling och lärande är sociokulturellt styrda processer som syftar till att bevara kunskaper, men för att få till förnyelse måste individer i lärande få betydande utrymme för eget skapande. Lärande ska
inte vara en aktivitet som håller samhället statiskt. Lärande är i stor utsträckning information, färdigheter och förståelse tillsammans med förmågan att avgöra vad som är
relevant i ett visst sammanhang. Att socialiseras är inte att lära sig regler som till
punkt och pricka ska följas utan snarare att individen skaffar sig en komplicerad insikt
i när och var olika regler bör tillämpas (Säljö, 2000). Här kan vi tänka oss ännu ett
steg längre, d v s att det även handlar om att ibland kunna betrakta reglerna utifrån
(inte inifrån) för att få syn på våra undermedvetna spärrar liksom att bli medvetna om
hur vi kan utnyttja vår egen tankekapacitet. När målet, eller svaret, inte på förväg är
utstakat måste vår kunskap eller vanetänkande kompletteras med reflektion och nytänkande. Det avgörande är att kunna analysera den situation vi befinner oss i (Bjurwill, 1998).
Genom att vi använder våra kunskaper på ett skapande och kreativt sätt kan alternativa vägar leda fram till det korrekta svaret (Säljö, 2000). En grundläggande tanke om
kreativt tänkande är dock att även svaret kan vara alternativt och oliktänkande, inte
bara vägen fram till målet. Även om studenten besitter alla förmågor som behövs för
att kunna tänka kreativt spelar det troligtvis ingen roll om den miljö hon eller han befinner sig i inte stöttar, uppmuntrar eller belönar kreativa idéer. Kreativitet och nya
idéer ses spontant ofta som något suspekt och ”fel”. Då är det lätt hänt att studenten
väljer att lägga locket på sin kreativitet för att så att säga passa in bättre och spela efter
reglerna (Sternberg, 2006). Kunskap är inte en egendom skapad utanför människors
huvuden. En lärandesituation ska ses mer som ett underlättande än som ett överförande av kunskap och kunskapsförståelse (Torff & Sternberg, 2001). Siemens (2006)
menar att vi behöver utvidga vår syn på vad aktuell kunskap betyder. Han påminner
om att kunskap inte bara är en produkt utan också en process. Helhetssynen på lärande
kan ses som en meningsskapande process där individen får en ändrad förståelse av
omvärlden, en ökad kompetens och en förändrad handlingsberedskap. Förändring, i
någon form, är processens resultat (Söderlund, 2000).
Vår föränderliga syn på kunskap idag handlar inte bara om vad aktuell kunskap är
utan även om var vi inhämtar ny kunskap och hur vi kommunicerar kunskap. Kursen
Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv är en helt nätbaserad
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kurs utan några fysiska träffar. I det nätbaserade lärandet förekommer metaforer som t
ex ”virtuellt klassrum” vilket visar att den starka kopplingen mellan lärande och formell utbildningsinstitution lever kvar i våra tankar. Risken med det här är att vi inte
lyckas bryta oss loss från traditionellt tänkande om utbildning och lärande, menar Söderlund (2000). Medvetna om detta fenomen är det av extra vikt att ge uppmuntrande
och tydliga instruktioner om ett fritt och kreativt tänkande genom studietiden av den
aktuella distanskursen. Lärarkompetens handlar generellt sett om att kunna transformera intentionen att lära till att i praktiken skapa förutsättningar för lärande (Kroksmark, 2000). I kursen Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv
innebär det att som handledare försöka skapa förutsättningar för ett kreativt tänkande
och bland annat genom momentet tankeanteckning underlätta för den fria tankeprocessen hos studenterna.
Genom att främja för kreativitet skapas utrymme för både okonventionella tankar och
handlingar. En ständig idégenerering utifrån fria tankar skapar en livlighet som människor finner stimulerande och samtidigt ökar deras uppfattning om studiearbetet som
en positiv utmaning. Kreativa idéer skapas ofta i en fri, avslappnad och lekfull atmosfär (Ekvall, 1996). Vid rekrytering av nya studenter räcker det inte med att formulera
populärtext och kursplan så att de attraherar kreativa människor. Undervisningen måste också uppmuntra till och ge plats för individens kreativitet liksom att den eftersträvade behållningen av kursen blir stimulerade. Till en viss nivå föredrar vi att tänka
och bete oss så som belönas (Sternberg, O´Hara & Lubart, 1997). Om ett resultatgivande kreativt klimat ska bli verklighet och framför allt bibehållas krävs att kreativa
idéer och handlingar uttryckligen frågas efter och, inte minst, uppmärksammas och
belönas. Risken är annars stor att de genuint kreativa tröttnar, hoppar av och söker sig
någon annanstans (Ekvall, 1996). Även på distans har lärare stor möjlighet att ta på
sig rollen som uppmuntrare. Den stämning som skapas inom kursen kan påverka såväl
lärandet som studenternas personliga utveckling (Steinberg, 1998).
2.3 Tankeprocess
Den kreativa tankeprocessen innefattar på något sätt aspekterna ny och intressant
(Boden, 1998). Det behöver inte vara någon skillnad mellan vardagskreativitet och
vetenskapskreativitet men det kan vara passande att använda ordet kreativitet när upplevelsen eller resultatet är förvånande och oförutsägbart. Kreativitet som process kan
gå ut på att försöka få nya infallsvinklar i vardagen. Detta kan till exempel ske genom
att växla mellan att förhålla sig till situationen och att vara i situationen, d v s att växla
mellan Jag- och Självnivå (Eneroth, 2002). Förmågan att kunna ta ett steg ut ur sin
egen tankegång och tillfälligt kliva in på en annan typ av bana kan ibland leda till en
djup insikt och förståelse (Siemens, 2006).
Kreativt tänkande, idégenerering och problemlösning är inte på något sätt begränsat
till skola och utbildning. Lärande är ett resultat av all mänsklig verksamhet (Säljö,
2000). Ramsden (i Marton, Hounsell & Entwistle, 2008) menar att intresse och engagemang för studier kan få näring genom en upplevelse av frihet i inlärningen, vilket
även är förknippat med djupinlärning. Den inre, uppgiftsfokuserade motivationen är
viktig för kreativitet. I den kreativa processen fokuserar vi mer på själva uppgiften än
på någon potentiell belöning (Csikszentmihalyi, 1996). Detta faktum ligger också till
grund för utformningen av momentet tankeanteckning och dess fokusering på inre
upplevelser. Inlärning kan i första hand ses som en aktivitet hos individen själv, var_____________________________________________________________________
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igenom uppfattningar av företeelser och händelser i omvärlden förändras. Kunskap
blir då liktydigt med en uppfattning om något i individens verklighet. Detta gör det
närmast omöjligt att ange var inlärning har sin början och sitt slut (Marton, Dahlgren,
Svensson & Säljö, 1999).
Av tankeprocessen som ständigt pågår ska studenten i kursen Kreativitet, Idéer och
Innovation ur ett psykologiskt perspektiv anteckna valda delar och rapportera en gång
i veckan. Studenten får ta del av anvisningar och upprepade uppmaningar om att skriva fritt, d v s låta tankarna vandra hur de vill och inte låta dem begränsas. Tankeanteckningarna behöver helt enkelt inte alls vara kopplade till kursen, vilket möjligen
kan upplevas som en förbryllande anvisning till att börja med. I och för sig får studenten uppgiften och vissa ramar presenterade, men det genomgående budskapet är
att försöka släppa på begränsningarna. Det handlar om att inte stirra sig blind på kurslitteraturen eller fundera för mycket på vad examinatorn kan tänkas förvänta sig av
tankeanteckningen. Studenten informeras om att handledarna inte förväntar sig att
tankeanteckningarna ska visa tillgodogjord teoretisk kunskap. Det här strider möjligen
emot studentens tidigare erfarna studieuppgifter och därför försöker instruktionerna
att ges på ett så tydligt, uppmuntrande och positivt sätt som möjligt. Vidare presenteras studenten inför förslaget och idén om att bearbeta kurslitteraturen, föreläsningarna
och studiehandledningen på ”arbetstid” och tankeanteckningarna på ”fritiden”. Allt i
syfte att uppmuntra till fritt tänkande.
När vi arbetar med en uppgift som kräver koncentration och mycket tankeverksamhet
är det extra viktigt att varva med aktiviteter som inte kräver tankearbete utan tvärtom
fungerar avkopplande för tankeprocessen. Denna för hjärnan stimulerande omväxling
kan vi komma åt genom att ägna oss åt fysisk aktivitet, byta miljö eller bara vila (George, 2008). Vinsten med det här är att vi kan få en mer avslappnad och otvungen
tillgång till våra egna idéer. Studenten har bättre förutsättningar att kunna orientera sig
i sitt eget kunskapsförråd. I ett avslappnat tillstånd är det lättare att få syn på helheten
och placera olika delar i ett sammanhang. Det är också mycket lättare att få kontakt
med sitt inre och därmed sin omedvetna kunskap. När omedveten och medveten kunskap länkas samman är känslan stark (Rollof, 2004). Denna känsla kan uppenbara sig
som en aha-upplevelse, en ny kunskap.
Hur vi tänker och hur vi ser på vår kreativa potential är direkt sammankopplat med
våra beslut kring hur vi ska utveckla de förmågor vi redan har. Det handlar helt enkelt
om en förkärlek till att tänka och inte minst beslutet att tänka på nya sätt. Flera studier
om kreativt tänkande och agerande har visat på vikten av vissa personliga attribut
(Guilford, 1968; Pannells & Claxton, 2008). Några av dessa attribut är individens villighet att överkomma hinder, villighet att ta rimliga risker, villighet att acceptera motsägelser samt god själveffektivitet. Ingen av de personliga attributen är fastställda för
all framtid, vi har alltså möjlighet att förändra och kan själv ta beslutet att vilja och
våga tänka kreativt (Sternberg, 2006).
Det kreativa i studentens reflektionsförmåga handlar om att kunna pendla mellan det
verkliga och det ännu overkliga (Bjurwill, 1998). Schön (1987) menar att det är dessa
dubbla verkligheter som möjliggör för studenten att praktisera idéer som annars vore
omöjliga.
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2.4 Medvetenhet om kreativitet
Studenternas tankeanteckningar, vilka utgör den här studiens datamaterial, grundar sig
på noteringar om tankar och eventuella aha-upplevelser under en veckas tid. Det som
ramar in aha-upplevelserna, eller bristen på desamma, är studenternas utgångsläge, d
v s deras tillstånd eller situation i anslutning till aha-upplevelsen och vad som kan
tänkas ha utlöst aha-upplevelsen. Tankeanteckningarnas syfte är inte en produktion av
ett visst antal idéer utan vill underlätta för studenten att bli mer medveten om sin kreativitet, vad som föreligger en idé eller en aha-upplevelse, vad som underlättar och vad
som hindrar. Förhoppningen kring tankeanteckningarna är att studenten ska komma
åt känslan och upplevelsen i samband med sina insikter. Var kom den här ahaupplevelsen ifrån?, vad gjorde att den kom till mig?, i vilken miljö befann jag mig?, i
vilket tillstånd var jag?, vad kan upplevelsen leda till?, vilken idé gav den?, hur kan
jag gå vidare med detta?, etc. är frågor som studenten kan fundera över, försöka besvara och därmed bli medveten om.
Medvetenheten om den egna kreativiteten och känslan av aha-upplevelser kan komma
genom en intuitiv känsla, som en oväntad idé. Det är egentligen omöjligt att förklara
fenomenet kreativitet utan att snudda vid intuitionen och dess medverkan i den kreativa tankeprocessen. Intuition kan förklaras som en prekognitiv kvalifikation, d v s den
kvalitativa upplevelsens omedelbarhet (Semetsky, 2004). Mc Keachie (1999) menar
att studenten kan ha nytta av att lita på sin intuitiva kunskap, d v s även den kunskap
som för stunden inte kan verifieras teoretiskt, och att den intuitiva kunskapen alltid är
lämplig i sitt sammanhang om studenten har förmågan att lyssna på dess budskap.
Intuitionen kan fungera som ett fullt pålitligt redskap vid beslutsfattande eller problemlösning och vara särskilt viktig för kunskapsutvecklingen i tvetydiga situationer
(Kezar, 2005).
Syftet med tankeanteckningarna är också att studenten inte bara ska reflektera före
och efter en handling utan under tiden studenten gör något. Detta kräver en total öppenhet för förändringar och improvisationer, en så kallad reflection-in-action (Schön,
1983). Målet är att uppnå ett nytänkande och överge vanetänkandet. För att förändra
det strategiska tänkande måste studenten gå från en förutbestämd taktik (knowing-inaction) som följs in i minsta detalj oberoende av vad som händer, till en kreativ förståelse, förmågan att ställa om sitt agerande från det förutbestämda taktiska till det
situationsanpassade kreativa. Studenten kan förändra sitt beteende och anamma den
offensiva strategin reflection-in-action. Det som krävs är att en förändring skapas i
tänkandet och det som konstituerar de kreativa studenterna är att de har förmågan att
medvetet improvisera och överskrida den gräns som finns mellan vanetänkandet och
nytänkandet (Bjurwill, 1998).
När studenten aktivt och medvetet har börjat tänka på och leta efter sina så kallade
aha-upplevelser förväntas en samtida reflektion att ske. En reflektion där insikter kan
komma lika plötsligt som oväntat. ”Den samtida reflektionen blir en form av infall
som ingen riktigt har kunnat förutse, inte ens den reflekterande själv” (Bjurwill, 1998,
s 313). Intuitionen föregår begreppsförmågan och går ännu djupare. Reflektion och
rationell bearbetning är konceptuella transformationer av vad som började som en
intuition. Den intuitiva kunskapsformen flyttar sig inte tålmodigt genom olika logiska
påståenden utan kan bättre förklaras som att den hoppar, skuttar och åtrår. Ett sådant
skutt representerar ett selektivt val, även om det verkar omedvetet. Allt tänkande och
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lärande involverar ett hopp, ett skutt, ett steg förbi vad man redan säkert vet och har
accepterat (Semetsky, 2004).
Kompetensen, att kunna lita till sin intuition och bli medveten om sin förmåga, kommer inte genom att enbart lära in och öka sin kunskap utan genom att fungera och
praktisera sin kunskap i verkligheten (Siemens, 2006). Eneroth (1990) beskriver intuitionen som ett redskap för felsökning eller som en bekräftelse på att något stämmer,
en aha-upplevelse, en känsla av helhet och harmoni. Kan vi medvetet stå ut med att
vänta i informationsflödets kaos, ser vi så småningom ett övergripande sammanhang.
Den intuitiva känslan lyckas på något sätt ta med allt i en oöverblickbar helhet; faktorer, relationer och processer. Att bestämma sig för att lyssna inåt är ett medvetet steg
mot kreativ utveckling.
Svensson i (Bunte, 1989) menar att de pedagogiska frågorna i studiesammanhang
främst gäller ett utvecklande av ett medvetet handlande vilket utgör en helhet av vilja
och förmåga. Medvetenhet om kreativitet kan underlätta valet att använda en innovativ tankestil om förmågan finns. Det vill säga att utnyttja sin kreativa potential (Sternberg, O´Hara & Lubart, 1997).
Syftet med den här studien är att genom studenternas tankeanteckningar synliggöra
studenternas kreativa utveckling, deras tankeprocess och medvetenhet om kreativitet
genom kursens gång. Detta syfte är preciserat i följande två frågeställningar:



Hur ser tankeprocessen ut för studenterna under kursens gång?
Hur presenterar studenterna sin medvetenhet om kreativitet under kursens gång?

4. Metod
4.1 Dataproduktion
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 28 studenters12 individuella tankeanteckningar, vilka inlämnades veckovis under 8 veckor av distanskursen Kreativitet, idéer
och innovation ur ett psykologiskt perspektiv, 7.5 hp, vårterminen 2009 då kursen
gavs för första gången. Anvisningarna till tankeanteckningarna var att notera ahaupplevelser under veckans gång utifrån tre kriterier; 1. Utgångsläge, d v s studentens
uppfattning/tillstånd/situation före aha-upplevelsen, 2. Vad som utlöste ahaupplevelsen och 3. På vilket sätt studentens uppfattning/tillstånd/situation eventuellt
förändrades efter aha-upplevelsen. Tankeanteckningarna kunde varje vecka omfatta
allt från några rader till max en A4-sida per student.
Tankeanteckningarnas syfte var att studenterna skulle börja tänka aktivt på sina tankar
och bli medvetna om sin kreativa potential. Anvisningarna inför tankeanteckningarna
var att studenten skulle utgå från sina egna tankar, känslor och upplevelser. För att
genomföra tankeanteckningarna krävdes av studenterna ingen teoretisk förberedelse,
vilket det informerades om i de skriftliga instruktionerna inför momentet. Skulle studenterna eventuellt erfara en vecka utan nya idéer eller aha-upplevelser så var instruktionerna att ta då tillfället i akt att tänka efter hur tillståndet/situationen såg ut just de
dagarna och vad som kunde tänkas vara anledningen till att de inte genererade några
nya idéer eller fick någon aha-upplevelse. De här reflektionerna var lika mycket värda
oavsett ”aha” eller inte. Studenterna ombeddes observera att det inte finns något rätt
12

Deltagarna i denna studie inkluderade 28 studenter, varav 28.6% män och 71.4% kvinnor i åldrarna
20 till 42, medelåldern var 31.
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och fel i vad de väljer att beskriva, det finns bara de personliga upplevelserna, de individuella idéerna, och de är alltid ”rätt” för stunden. Det fanns inte heller någon
gräns eller något krav på hur ”stor” eller ”liten”, ”viktig” eller ”oviktig”, ahaupplevelsen fick vara. Studenterna fick också veta att de veckovisa anteckningarna
inte skulle komma att värderas eller bedömas, utan att inlämningsmomentet skulle ses
som ett stöd till kontinuitet. Dessutom förklarades tanken bakom momentet att skicka
in och därmed avsluta varje tankeanteckningen som gick ut på att studenterna inte i
efterhand skulle censurera eller korrigera sig själva. Studenterna uppmanades att beskriva sina valda situationer och samtidigt försöka skriva så fritt och spontant som
möjligt.
Studenterna fick också informationen att deras anteckningar skulle komma att följas
upp längre fram i kursen då de ingår som ett moment i examinationen. Dock uppmanas studenten att släppa den kopplingen i inledningsskedet av kursen och istället fokusera på det som är viktigt för att genomföra tankeanteckningarna; ”börja tänka aktivt
på dina tankar och bli medveten om de idéer och de aha-upplevelser som just du har”.
Inför tredje veckan, och den kommande tredje tankeanteckningen, gavs kompletterande information om momentet tankeanteckning. Studenterna påmindes då om att det
inte fanns någon gräns för hur fritt de kunde skriva eller vad insikterna kunde tänkas
handla om. Vidare presenteras studenterna inför förslaget och idén om att bearbeta
kurslitteraturen, föreläsningarna och studiehandledningen på ”arbetstid” och tankeanteckningarna på ”fritiden”. Allt i syfte att uppmuntra till fritt tänkande.
Studenterna informerades om den här studien först efter det att momentet tankeanteckning var avklarat och samtliga tankeanteckningar var inlämnade. Detta för att inte
vetskapen om studien skulle kunna påverka tankeanteckningarnas riktning eller innehåll. Skriftlig information om syftet med studien gick ut, via personligt meddelande
till varje medverkande student, i kursens sista studievecka. Övrig information rörde
deltagarnas anonymitet. Även om datamaterialet kan kopplas samman med aktuell
kurs och därmed även med deltagarna i kursen utlovades att inga namn skulle komma
att återges i studien och att inga berättelser skulle återges i sin helhet. Allt material
behandlades med respekt för den enskilde individen. Dessutom uppgavs att studenten
vid intresse kunde ta del av den fullständiga rapporten när studien var färdigställd
liksom hur de kunde få tillgång till den. Viktigast var till sist frågan om medgivande.
Samtliga tillfrågade studenter som medverkar i studien återkom med ett aktivt medgivande genom att returnera jakande svar om samtycke för att använda hans eller hennes tankeanteckningar.
Av de 33 studenter som inkom med tankeanteckningar sorterades 5 stycken bort pågrund av för få inlämnade tankeanteckningar (tre eller färre) samt avsaknad av examination, d v s ej fullföljd kurs. Efter dessa bortfall återstod 28 studenters tankeanteckningar. 26 av dessa studenter var examinerade på kursen. De två övriga studenterna
ingick ändock i studien då de hade fullgjort sina veckovisa tankeanteckningar (8 inlämnade tankeanteckningar av totalt 8).
4.1.1 Datamaterial
Datamaterialet bestod av totalt 208 tankeanteckningar, producerade under 8 veckors
tid, av 28 studenter. 20 studenter lämnade in samtliga 8 efterfrågade tankeanteckningar, 3 studenter lämnade in 7 stycken, 3 studenter 6 stycken, 1 student 5 stycken och 1
student 4 stycken tankeanteckningar.
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4.2 Bearbetning och analys av datamaterial
För att analysera tankeanteckningarna utifrån frågeställningarna om tankeprocess och
medvetenhet om kreativitet användes det narrativa angreppssättet.
Det narrativa forskningsfältet har berättelsen med alla dess manifestationer och skiftande sammanhang i fokus. I första hand kan detta forskningsfält inte definieras genom ett snävt och väldefinierat forskningsprogram, utan det är snarare ett brett forskningsfällt vilket förenas av tanken på att studiet av berättelser kan öppna nya perspektiv och att i den empiriska forskningen kunna analysera material på nya sätt. En
gemensam utgångspunkt bland de narrativt inriktade forskarna är att berättandet och
berättelsen betraktas som delar av sociala och kulturella processer, inte som färdiga
produkter och objekt, och bör då inte skiljas från dessa kontexter. Texten måste tolkas
aktivt för att få liv och mening (Hydén, 2007). Analysen av narrativ data måste dessutom vara systematisk och reflektiv (Atkinson & Delamont, 2006). En typ av berättelser, som berättelserna i studiens tankeanteckningar, är de som har syftet att binda
samman händelser över tid eller för att identifiera mönster i resonemang. Det som är
av intresse är inte berättelsen och dess struktur, utan vad berättelsen åstadkommer
eller gör (Hydén, 2007).
Den narrativa kunskapsmetoden innebär att försöka förstå särskilda händelser i individens liv, istället för att fokusera på enskilda variabler. Meningen skapas genom en
social diskurs, genom de olika kopplingar individen gör mellan olika händelser och
genom de explicita kopplingar undersökaren gör av denna förståelse samt tolkningar
av detta. I ett empatiskt perspektiv inriktar sig undersökaren på att förstå andra individers upplevelser och sätt att skapa mening som de kommunicerar via berättelser. Det
empatiska perspektivet utgår från en hermeneutisk kunskapssyn och när människan
studeras i helhet försöker undersökaren tolka andra som i sin tur är engagerade i en
process där de tolkar sig själva. Att försöka förstå en annan individ utifrån detta perspektiv innebär försök att skapa förutsättningar för att förstå deras berättelser, att ”se
över axeln” på en annan person. Undersökaren har till uppgift att skapa en överordnad, eller metanarrativ, konstruktion om hur individens berättelser kan förstås. Den
narrativa forskningen i denna studie fokuserar på att förstå processer och de narrativa
berättelserna kan ses som system av tolkningar, meningsskapande betydelsesystem
som begripliggör en stor mängd varseblivningar (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008).
Den här modellen betonar processer och när studenternas berättelse i det här fallet
studeras över tid kan undersökaren observera utvecklingen av berättelsen, snarare än
att se på den som en statisk text i ett fix och färdigt skick. Den narrativa forskningen
är en mycket komplex process då det inte bara handlar om att möjliggöra individens
narrativa beskrivning, utan också beakta vad som inte omedelbart framträder, då undersökaren är intresserad av att få en mer komplex förståelse (Larsson, Sjöblom &
Lilja, 2008).
Den kvalitativa datan från tankeanteckningarna analyserades med fokus på studenternas tankeprocess och medvetenhet om kreativitet. Materialet lästes först flera gånger
tills mönster uppstod och brännpunkter i form av teman framträdde. Materialet lästes
noggrant och samtidigt med ett så öppet sinne som möjligt. Nästa steg innebar att de
initiala och övergripande intrycken av varje persons tankeanteckningsserie skrevs ner.
Dessutom noterades undantag till det generella intrycket, exempelvis ovanliga drag
likt motsägelser eller ofärdiga beskrivningar. Enligt Lieblich, Tuval-Mashiach och
Zilber (1998) kan episoder som verkar störa författaren eller producerar disharmoni i
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berättelsen vara lika informerande som det tydliga, klara innehållet. Som tredje steg
bestämdes särkskilda brytpunkter i innehållet som kunde indikera på att tidigare
mönster bröts. En brännpunkt kunde således även innebära en brytpunkt mellan två
mönster. Brytpunkterna noterades och för att säkerställa att rätt fokus hölls noterades
även de olika mönstren i berättelsen, före och efter brytpunkten, vilka sedan lästes
separat och upprepade gånger. Var ett nytt mönster först uppstod uppmärksammades
liksom övergången mellan mönstren, inom vilken kontext mönstret verkade samt dess
utmärkande drag i texten. Resultatet hölls reda på genom att varje mönster följdes
genom hela berättelsen och slutsatser noterades.
5. Resultat
5.1 Brännpunkter
Tre olika brännpunkter utkristalliserar sig vid inläsningen av tankeanteckningarna.
A. Studenten reflekterar kring kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande.
B. Studenten kommer till insikt och visar medvetenhet om kreativitet i relation till sitt
eget tänkande och agerande samt skriver fritt flödande.
C. Studenten visar progression, fortsatt nya insikter, en ökad medvetenhet om kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande.
Brännpunkterna infaller vid olika tillfällen för respektive student, varför figuren nedan
(se figur 1) ska ses som en generell bild av resultatet. Pilarna representerar studentens
väg från första till åttonde kursveckan, då tankeanteckningarna inlämnas.
Figur 1

Paradigmskiftet sker vid brännpunkt B. Liknelsen av ett paradigmskifte handlar här
om en förändrande insikt, en verklig aha-upplevelse som leder till ett nytt tankesätt.
Vid A finns upplevelsen av att närma sig något, förnimma en förändring, medan det är
först vid B som den påtagliga insikten kommer som i sin tur kan följas av en eller flera påbyggande insikter C. Brännpunkt A har valts att benämnas som Reflektion, då det
är här studenten visar sina funderingar om kreativitet och vad de själva möjligen kan
påverka eller vad som påverkar utifrån. Brännpunkt B benämns Insikt, då studenten
rapporterar aha-upplevelser i form av insiktsfull medvetenhet. Studenten uppfattar nu
att hon eller han själv kan påverka sin kreativitet och även vad som utifrån gynnar
eller hindrar kreativiteten. Kommande brännpunkt eller brännpunkter C benämns
Progression då studenten fortsätter att rapportera nya insikter inom samma mönster
som startades upp genom uppnådd medvetenhet.
Den kritiska brännpunkten är Insikten då medvetenheten synliggörs via tankeanteckningen. En students tankeanteckningsserie kan således inte innehålla brännpunkten
Progression utan att först ha uppnått Insikt. Däremot kan brännpunkt Insikt direkt
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uppnås utan att studenten först visat Reflektion. Brännpunkt Insikt är en envägsövergång mellan två mönster i tankesätt och kan bara uppstå en gång. Progression, påbyggande insikt och ökad medvetenhet, kan däremot uppträda ett flertal gånger liksom
den inledande Reflektionen.
Exemplet nedan (se figur 2) visar en students tankeanteckningsserie, när brännpunkterna infaller, samt sammanfattande kommentarer från analysen av respektive tankeanteckning.
Figur 2

v. 1 Funderar kring vad är ett aha?
v. 2 Tankar efter föreläsning. Vad är kreativitet? Vad värdesätts? Kan vi påverka? Osv.
v. 3 Aha om förändrat tankesätt. Nu mer nyfiken på sin egen förmåga. Upplever ökad energi. Reflektion.
v. 4 Funderar vidare på hur känslor och kreativitet hänger ihop samt om det går att påverka sin kreativa förmåga.
Reflektion.
v. 5 Uttrycker insikt och stor aha-upplevelse. Visar på medvetenhet om sitt eget inflytande. Rapporterar om ett nytt
seende, mer energi, nyfikenhet, inspiration och lust. Insikt.
v. 6 Beskriver nya saker och agerande som studenten har ”fått upp ögonen för” och därför nu medvetet kan försöka
styra. Progression.
v. 7 Förklarar en koppling mellan en nyfunnen tankeverksamhet och den aktuella kursens innehåll. Tar fler initiativ
till problemlösning än tidigare. Upplever att idéer föder idéer. Progression
v. 8 Beskriver ett nytt uppvaknande, en ny insikt, rörande sin inverkan på såväl sin egen som andra människors
kreativa process. Progression

5.2 Tankemönster och brytpunkter
Tre mönster i tankesätt identifieras. Ett första tankemönster som studenterna visar är
tankar och rapporter om deras olika utgångslägen. Studenternas utgångsläge är av
skilda art samtidigt som de ändå representerar ett och samma mönster. Oavsett om
studenten beskriver förvirring eller rentav motstånd emot området eller uppgiften,
alternativt resonerar begränsat kring aktuell kurslitteratur utan att sätta den i samband
med sitt eget tänkande och agerande, uppvisar samtliga ett utgångsläge i tankesätt. I
och med att studenten visar reflektioner kring kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande förändras tankemönstret. Studenten reflekterar nu om vad som kan
tänkas påverka deras kreativitet, om hur situationen möjligtvis kan förbättras och varför han eller hon inte upplever några aha-upplevelser eller varför han eller hon faktiskt
uppmärksammar sina aha-upplevelser. Tankeanteckningarna vittnar här om ett närmande, ett steg närmare sann förståelse, men visar samtidigt inte ännu den insiktsfulla
medvetenheten. Det tredje tankemönstret, som endast kan uppnås genom brännpunkt
Insikt, är då tankeanteckningarna visar upp medvetenhet samt studentens fritt flödande tankar. Några studenter skriver redan från första tankeanteckningen fritt och spontant. Den stora skillnaden är dock att när studenten befinner sig i detta tankemönster
då medvetenhet om kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande har upp_____________________________________________________________________
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nåtts skriver samtliga fritt flödande, utan undantag. Genom tankemönstret Medvetenhet infinner sig de stora aha-upplevelserna. Dessutom verkar en insikt locka med sig
flera aha´s. Studenten ställer inte längre trevande frågor utan delar med sig av sina
aha-upplevelser om att ”så här är det!”, ”om jag gör så här händer det här”, ”nu förstår
jag!”, därför fungerar det här” etc.
En brännpunkt kan således innebära ett nytt tankemönster. Då brännpunkten visar en
brytning av mönster kategoriseras den specifika brännpunkten även som brytpunkt.
De två brytpunkterna, då tankemönstren förändras i studenternas tankeanteckningsserier, är första gången brännpunkt Reflektion uppstår samt brännpunkt Insikt. Brytpunkt Reflektion kan endast uppträda en gång, då eventuella efterföljande Reflektioner är brännpunkter inom tankemönstret Närmande som en form av utveckling emot
nästa tankemönster. Medvetenhet uppvisas i och med att brytpunkt Insikt är nådd.
Brännpunkt Progression är ingen brytpunkt då den inte leder till ett nytt tankemönster
utan står för en fördjupning av tankemönstret Medvetenhet.
Sammanfattningsvis benämns och förklaras de tre mönstren (se figur 3 för relationen
till brytpunkterna) så här;
1. Utgångsläge - vanetänk, förvirring eller motstånd. Vad gäller? Vad förväntas av
mig? Vad är kreativitet? Hur ser jag på kreativitet? Hur presenteras kreativitet i kurslitteraturen?
2. Närmande – närmande reflektioner, öppnare sinne, friare tankesätt. Vad, hur och
varför?
3. Medvetenhet – fritt tankesätt samt insikt om yttre och inre påverkan. Aha! Så här!
Nu inser jag!
Figur 3

5.2.1 Utgångsläge
Studenterna beskriver på olika sätt sitt utgångsläge. Förutom att vissa studenter resonerar kring teorier ur kurslitteratur och föreläsning är vanligt förekommande funderingar de som rör kreativitetsbegreppets innebörd.
‐
‐

‐

Utgångsläget är att jag tror mig veta vad kreativitet är och tror mig vara kreativ.
Aha upplevelsen är att inse att jag faktiskt inte vet (…).
Funderingar kring de olika områdena i livet där man kan nyttja kreativiteten, som
just nu känns instängd, till att hitta de nya och oväntade lösningarna. Känns
skrämmande men hoppfullt (…).
Hela kreativitetsbegreppet känns suspekt.
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5.2.2 Närmande
En del studenter går rakt över från ett första mönster, d v s sitt Utgångsläge, till den
stora förändringen vid brytpunkt Insikt. Andra tar istället ett steg i taget närmare genom en eller flera tydliga Reflektioner kring kreativitet i relation till sitt eget tänkande
och agerande. Tankemönstret då studenterna befinner sig i ett reflekterande Närmande
kan visa sig som trevande funderingar.
‐
‐

‐

(…) brist på aha-upplevelser denna vecka. Kan bero på att jag inte tänker på nytt
och fokuserar istället på att underhålla och klara av det som redan är.
Kan tänka mig också att tankarna kan flöda friare och lättare om man rör på sig.
(…) tänker kreativare och får lättare att lösa problem om man rör sig i åttformer
(…). Kanske ska börja testa det.
Jag tror att det kan vara det extra utrymmet för fritt tänkande som ger möjlighet
till att distansera sig från vardagliga sysslor (även om man befinner sig mitt i det)
som kan vara en av förutsättningarna för en kreativ process.

5.2.3 Medvetenhet
23 av 28 studenter når fram till brytpunkt Insikt och visar därefter ett nytt mönster i
sitt tankesätt. En eller flera aha-upplevelser har nu gjort dem medvetna om kreativitet
i relation till sitt eget tänkande och agerande. Samtliga studenter som visar tankemönstret Medvetenhet skriver nu (om inte förr) fritt flödande utan att begränsa sig till
kurslitteratur och föreläsningar, även om det indirekt är det de bearbetar. De beskriver
sin insikt och visar på medvetenhet om kreativitet och om såväl yttre som inre påverkan genom lust, energi, egna val etc.
‐

(…) som jag hade suttit med fastbundna fötter och helt plötsligt kunde gå.

‐

(…) fick jag upp ögonen för något jag tänkt på innan men ändå inte riktigt varit
medveten om.
Efter den här veckan har jag använt det här tankesättet i kombination med den
kreativa processen och då insåg jag plötsligt något.

‐

Den tredje veckan, efter ytterligare instruktioner och i samband med den tredje tankeanteckningen, är den mest frekventa tid att nå brytpunkt Insikt. Fördelningen av antal
studenter som vilken vecka når fram till brytpunkten Insikt och därmed går över till
tankemönstret Medvetenhet ser ut som följande:

_____________________________________________________________________
110

Fri tankeprocess och medvetenhet om kreativitet: En studie av studenters kreativa utveckling
i kursen Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv.

____________________________________________________________________

Brytpunkt Insikt, övergång till
tankemönster Medvetenhet
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vecka 8

Vecka 7

Vecka 6

Vecka 5

Vecka 4

Vecka 3

Vecka 2

Vecka 1

Antal
studenter

När väl brytpunkten Insikt är passerad beskriver flera studenter att de upplever en
sorts befrielse, en ny energi och positivitet. Detta kan likaså väl beskriva det nya tankemönster Medvetenhet som blir effekten av den förändrande insikten. Nya insikter
infinner sig inom samma mönster, men med ökad medvetenhet och en tydlig utveckling, en Progression.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Utan de nya glasögonen och aha‐upplevelsen så hade jag inte uppmärksammat (…).
(...) en upplevelse som gav energi och kreativitet. När jag kom hem hade jag många lös‐
ningar (...).
(...) tankarna bara skuttade runt i en massa olika direktioner, tills plötsligt en idé inföll
sig.
(...) ett väldigt nyttigt uppvaknande för mig att uppleva mina spontana tankar (...).
(...) se dilemmat utifrån ett utifrånperspektiv kopplat till mitt inifrånperspektiv. Det var
en ganska häftig upplevelse (...).
Upptäcker nya saker hela tiden! (...). Det känns som att jag fått ett nytt sinne!

6. Diskussion
Vad är det som gör att studenterna ändrade tankemönster? Denna fråga har säkert lika
många varianter av tänkbara svar som antal medverkande studenter. Resultatet visar
att den tredje veckan, då ytterligare instruktioner gavs inför den tredje tankeanteckningen, var den mest frekventa tid att övergå till tankemönster Medvetenhet. Detta
kan eventuellt tyda på att instruktioner och uppmaningar om ett fritt tänkande kan
påverka den fria tankeprocessen på ett positivt sätt.
Självklart hade studenterna olika utgångslägen till kursen. Individuellt skiftande förkunskaper om psykologi och kreativitet i kombination med andra faktorer som exempelvis studievana, personlighet och livssituation påverkar den enskilde studentens
kreativa utveckling. Det som kan dras paralleller till i den här studien är dock endast
kursupplägget och vad som studenterna deltar i och tar del av under kursens gång.
Första veckan fanns, förutom övergripande information om distansstudie, schema,
litteraturlista och liknande, utförliga anvisningar om momentet tankeanteckning att
tillgå på kurshemsidan. Den student som redan i sin första tankeanteckning visade
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tankemönstret Medvetenhet kan tänkas ha haft med sig detta tankesätt in i kursen,
eventuellt även med viss hjälp av hänvisad litteratur och/eller de skriftliga anvisningarna inför momentet.
Andra kursveckan öppnades föreläsningen ”Vad är kreativitet?” där olika forskares
syn på kreativitet kortfattat presenterades för att ge en bild av begreppets komplexitet.
Frågeställningar avslutade texten för att uppmuntra studenternas egna funderingar och
för att starta upp diskussioner med kurskamraterna i nätforum. Tre studenter nådde i
sin andra tankeanteckning brytpunkten Insikt och därmed tankemönstret Medvetenhet.
Förhoppningen var att den inledande föreläsningen i kombination med diskussioner
med andra studenter om kreativitet skulle fungera som inspirerande och tankeväckande material.
I tredje kursveckan hänvisades det till en artikel där såväl nya som tidigare forskningsfynd om kreativitet och förmågor redovisas och diskuteras. Veckans föreläsning
behandlade också delar av detta samt tankar och förslag kring idégenerering. Liksom
förra veckan skulle studenterna diskutera med kurskamrater utifrån frågeställningar av
presenterat område. Efter frågor och kommentarer från några studenter angående genomförandet av momentet tankeanteckning och dessutom en första enklare genomgång av dittills inlämnade tankeanteckningar formulerades en text som tilläggsinformation om det återkommande momentet. Särkilt eftertryck lades på att förklara den
efterfrågade friheten i vad varje persons eventuella aha-upplevelse kunde handla om
liksom hur och när densamma kunde uppstå. Tredje kursveckan skjutsade flera studenter i rätt riktning – mot friare tankar, insikter, medvetenhet om kreativitet och en
positiv tro till den egna inneboende kreativiteten.
Vecka fyra och fem behandlade kreativitet utifrån kognition och emotionspsykologi.
Båda veckorna fördes diskussioner mellan kursdeltagarna precis som tidigare. Sjätte
veckan publicerades anvisningar inför en individuell uppgift inom området kognition
och emotion, där varje student fick till uppgift att beskriva och förklara var/när/hur
han eller hon känner sig som mest kreativ alternativt får flest idéer. Här var även det
fösta tillfället då kopplingar till teorier ur kurslitteratur efterfrågades. Veckan därpå, i
slutet av sjunde kursveckan, skulle den individuella uppgiften lämnas in. Tankeanteckningarna för vecka sex och sju visade på en liten ökning (jämfört med vecka fyra
och fem) av antal studenter som gick över till tankemönstret Medvetenhet. Ökningen
kan möjligen tolkas som att medvetna tankar om den egna situationen i sin tur kan
påverka möjligheten att medvetet förändra. Den medvetna förändringen kunde handla
om såväl mentalt, ett nytt sätt att tänka, som praktiskt i form av nya sätt att agera.
En gruppövning fyllde den åttonde veckan av kursen. Övningen gick ut på att i en
mindre grupp presentera en eller flera egna idéer som sedan övriga gruppmedlemmar
endast fick lov att bemöta med positiv kritik. Övningen går vidare med inte endast
den syntetiska förmågan utan även de två andra intellektuella förmågorna (Sternberg,
1985); analytisk och praktisk-kontextuell. Ytterligare en student nådde i sin sista tankeanteckning brytpunkt Insikt och visade därmed tankemönster Medvetenhet. De sista
två kursveckorna (vecka nio och tio) viktes åt arbete med examinationsuppgifter och
inga fler tankeanteckningar efterfrågades.
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6.1 Kreativ utveckling
Samtliga studenter fick ta del av samma skriftliga information om att anteckna sina
aha-upplevelser; utgångslägen, utlösningsfaktor och eventuell efterföljande förändring. Uppgiften de alla fick var att börja tänka aktivt på sina tankar och försöka bli
medveten om sina idéer och aha-upplevelser. I instruktionstexten nämndes aldrig vare
sig ordet kreativitet eller ordet utveckling och ändå var det just kreativ utveckling som
klart gick att visa på hos 82 % av studenterna. Att så många som 23 av 28 studenter
nådde brytpunkten Insikt och gick över till tankemönstret Medvetenhet kan vara ett
tecken på att momentet tankeanteckning och dess pedagogiska upplägg väl uppfyller
sitt syfte. Det vill säga syftet att studenterna skulle börja tänka aktivt på sina tankar
och bli medveten om kreativitet.
Studenterna vittnade i sina tankeanteckningar om flera uppfyllda mål, mål som momentet hade som avsikt att uppfylla tillsammans med övrigt kursinnehåll. En stor förändring var att de allra flesta av de studenter som i början av sin tankeanteckningsserie höll fast vid att reflektera och diskutera fenomen och teorier ur kurslitteratur, utan
att egentligen bland in sin egen person, förr eller senare lättade på spärrarna och tillät
sig att fundera fritt, känna och istället redovisa sina aha-upplevelser. Berättelserna i
tankeanteckningarna avslöjade aktiva val att använda sina inneboende resurser för
kreativitet. Studenterna utvecklades utan tvekan kreativt när det gäller att bli medveten om vad som gynnar (och hindrar) kreativiteten för dem personligen. Om tanken
inte har slagit en förut är det ett stort steg, eller en stor lättnad som någon beskrev det,
att inse att kreativitet är en resurs - en resurs som kan användas.
Studien visade att studenternas kreativa förmåga utvecklades i takt med kursveckorna
och i samband med att de tar del av ny kunskap genom föreläsningar, kurslitteratur
och diskussioner med kurskamrater. Detta stödjer the foundation view (Weisberg,
1999) då den teoretiska kunskapen kan tänkas ligga till grund för den kreativa utvecklingen. Samtidigt tenderade studenterna att komma in i tankemönstret Medvetenhet
först efter det att de hade valt att släppa de teoretiska begränsningarna och tillät sig att
tänka fritt. Det gick även att utläsa av studenternas berättelser i tankeanteckningarna
att de stora aha-upplevelserna och insikterna ofta uppenbarade sig på helt andra platser än vid skrivbordet och i andra mentala tillstånd än det arbetande. Alltså går det att
finna stöd även för the tension view (Weisberg, 1988). Kreativitet kan frigöras i avslappnade tillstånd då studenten ofta har lättare att få tillgång till sin egen tankeverksamhet.
Bjurwill (1998) trycker på vikten av ständig utveckling i lärandesammanhang och
studiens resultat visade att momentet tankeanteckning främjar utvecklingen. Studenternas reflektioner, insikter, och progression kan tänkas vara ett sätt att peka på den
kreativa utveckling som skedde under kursveckorna.
6.2 Fri tankeprocess och medvetenhet om kreativitet - kreativitet och lärande
Det var mycket intressant att notera korsbefruktningen mellan de olika momenten i
kursen. Bearbetningen av litteratur, föreläsningar och diskussioner visade sig i arbetet
med tankeanteckningarna och vice versa. Med tanke på instruktionerna om att arbeta
med kursen på ”arbetstid” och med tankeanteckningarna på ”fritiden”, samt upplägget
där inga hänvisningar till teoretisk kunskap efterfrågades i momentet tankeanteckning,
kunde det ändå tydligt utläsas att tankeanteckningarna utvecklades i takt med kurs_____________________________________________________________________
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gången och att gruppdiskussionerna utifrån föreläsningarna liksom examinationerna
berikades av studenternas tankeanteckningar.
Det faktum att det verkar lättare att få syn på sin omedvetna kunskap i ett avslappnat
tillstånd (Rollof, 2004) beskrev studenterna ett flertal gånger när de förklarade att vid
de tillfällen när deras omedvetna och medvetna kunskap länkas samman var känslan,
aha-upplevelsen, mycket stark. Studenterna berättade också om skeenden när de kom
till insikt om hur de kunde påverka med hjälp av egna insatser, då de valde att medvetet uppmärksamma sina tankar och mer aktivt styra sitt agerande för kreativitet. För de
individer som besitter nödvändiga förmågor för att tänka och agera kreativt, krävs
även beslutet att använda förmågorna för att vara kreativ (Sternberg, O´Hara, & Lubart, 1997; Sternberg, 2006). Tankeanteckningarna vittnade om att många studenter
helt enkelt bestämde sig för att försöka agera och tänka mer aktivt, inom tankemönstret Närmande, och därigenom kom vidare till Medvetenhet. Även efter att brytpunkten
Insikt var passerad fanns beslutsamheten kvar och nu upplevdes ansträngningarna
som lättare eftersom de hade fått uppleva effekten av sin insats.
Instruktionerna till momentet tankeanteckning hade som delmål att få studenten att
överge vanetänkande och uppnå ett nytänkande. Ett syfte med tankeanteckningarna
var också att studenten skulle reflektera samtidigt som han eller hon utför en handling,
inte bara före och efter. En sådan samtida reflektion kräver total öppenhet (Schön,
1983), liksom en student så målande beskrev det ”jag såg det utifrån och på samma
gång inifrån, en ny upptäckt och en häftig aha-upplevelse”. Det tycks som om när vi
söker något specifikt med hjälp av ett fritt tänkande och ett öppet sinne kan vi ibland
finna någonting helt annat än det vi sökte. Fri tankeverksamhet och medvetenhet om
kreativitet kan leda till nya och förvånande resultat. Vi kan finna något värdefullt trots
att vi inte visste att det var just det vi sökte efter. Även svaret kan vara alternativt, inte
bara vägen dit.
Upplägget av kursen Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv
och i synnerhet momentet tankeanteckning verkar fungera väl utifrån tankarna med
det transformativa lärandet (Larsson, 2006) där det beskrivs som att den vuxna studenten ska spränga begränsningar i sina tankebanor och skapa ny meningsfull kunskap. Det här var också något som togs fasta på vid skapandet av kursmomentet tankeanteckning. Då kursen ges som nätkurs uppfattades det som extra viktigt med tydlighet och upprepad positiv uppmuntran mot målet att förändra tankesätt och utvecklas som person i en kreativ anda. Att kreativa idéer skapas i en fri atmosfär har sedan
länge stått klart. Men kreativt tänkande och agerande bör även uppmuntras och belönas (Ekvall, 1996; Sternberg, O´Hara, & Lubart, 1997). Därför ansåg jag (författaren
till den här studien och tillika medskapare av kursen ifråga) att en handledare bör leva
som hon lär. Då vi uppmanar studenterna att skriva fritt utan att fastna vid kurslitteraturen och tänka helt fritt utan några som helst begränsningar måste vi också premiera
de studenter som vågar ta steget. Förhoppningen var att den här informationen gick ut
på ett tydligt sätt till studenterna. Det går inte att bli examinerad på kursen utan att
bearbeta kurslitteraturen, men det går heller inte att analysera och förstå kurslitteraturen fullt ut såsom efterfrågas utan att tänka egna tankar, känna och uppleva.
Fenomenet att intuitiv kunskap omedvetet men samtidigt selektivt skuttar förbi det vi
redan vet (Semetsky, 2004) finns beskrivet i flera tankeanteckningar då studenterna
förklarar sina tankar som kaotiska eller obegripliga först men att de sedan plötsligen
och förvånande uppdagar ny kunskap. Den här nyheten kan dessutom upplevas som
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alldeles självklar när den väl har upptäckts. Att den kreativa tankeprocessen innefattar
något som är nytt och av intresse (Boden, 1998) kanske inte är en omvälvande tanke.
Inte desto mindre verkar det till en början ha hämmat många studenter då deras egna
krav på nytt och intressant var för höga och beskrivningen upplevdes som ouppnåeligt
och skrämmande. Det krävdes att studenterna själva kom till insikt om att deras tankar
faktiskt räknades för att kunna gå vidare. När väl en student hade tagit mod till sig
eller helt enkelt bestämt sig för att inte jämföra eller begränsa sig kom idéerna och
aha-upplevelserna till dem mycket enklare och oftare.
Aha-upplevelsen beskrivs av studenterna ofta som just ny och intressant, men de beskriver den även som oväntad, kraftig och självklar; ”att jag inte tänkt på detta tidigare?”, ” Så klart!” etc. Liknande exempel på kreativt tänkande kunde komma genom att
studenterna hittade nya infallsvinklar i vardagen, vilket beskrivs av bland andra Eneroth (2002) och Siemens (2006). Eneroth (1990) menar att kan vi bara stå ut med att
vänta i informationsflödets kaos, så kommer småningom ett förståeligt sammanhang
till oss. För det här kräver att vi unnar oss pauser i arbetet och därav möjligen den
lyckade anvisningen att utföra tankeanteckningarna ”på fritiden” eller åtminstone i en
avkopplande och/eller inspirerande miljö. Liknande att aha-upplevelsen, lösningen på
problemet eller idén bara kommer till oss, vilket flera av studenterna intygar i sina
tankeanteckningar, uttrycker även Bjurwill (1998) med beskrivningen att det blir en
form av infall som vi inte kan förutse. Det verkar som om kreativt tänkande inte bör
forceras fram under ansträngning men däremot att vi ska vara beredda på att ta emot
och notera. Ett fritt tänkande i kombination med medvetenhet kan vara nyckeln till
kreativ utveckling.
Aha-upplevelser, lärdom ur erfarenhet och personliga reflektioner bör vara lika viktiga moment som inläsning av kurslitteratur inom akademiska studier. Den intuitiva
kunskapsformen, där aha-upplevelser kan tänkas falla inom ramen som beskrivning,
kan dessutom vara en viktig länk till den analytiska kunskapsformen (DavisManigaulte, Yorks, & Kasl, 2006). Detta faktum skulle komma studenterna till nytta
senare i kursen Kreativitet, Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv då de i
examinationen fick till uppgift att återvända till sina tankeanteckningar och analysera
dem utifrån teoretisk kunskap ur hänvisad kurslitteratur.
6.3 Påbyggande studie
Det skulle vara av intresse att titta närmare även på material från examinationerna där
studenterna bland annat gör sina egna analyser om huruvida de genom processen att
tänka på och skriva de veckovisa tankeanteckningarna blivit mer medvetna om sin
kreativa potential, liksom fysiska och psykiska förutsättningar för kreativitet. Redan
den här studien visade en stor positivitet, där studenterna i tankeanteckningarna vittnade om sina aha-upplevelser om kreativitet, som ett kvitto på att intentionen med
kursen även fungerade i praktiken. Studenterna skrev på egna initiativ om upplevelser
av sin utveckling och medvetenhet om kreativitet genom kursens gång. I examinationen ingick det samma istället som ett moment, ett uttalat krav, och därför framträdde
en mer utförlig analys om detsamma. Det gick även att utläsa tendenser till att de fåtal
studenter som i sin examination uppgav att de inte upplevde utveckling i medvetande
om kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande alternativt inte visade detsamma genom sina tankeanteckningar även hade ett mycket lågt medverkande i de
olika interaktiva momenten i kursen såsom diskussionsforum och gruppövning. En
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intressant iakttagelse som indikerar att kursen inte faller väl ut som passiv distanskurs
där studenten endast tar del av kurslitteratur och föreläsningar utan kräver aktiv medverkan i samtliga moment utifrån kursens upplägg just som det är tänkt.
6.4 Metoddiskussion
Det narrativa angreppssättet, där kvalitativ data analyseras förutsättningslöst på jakt
efter brännpunkter, brytpunkter och mönster, visade sig fungera väl för det aktuella
materialet. Då det inte gick att veta i förväg exakt vad som söktes fanns endast frågeställningarna som något diffusa vägvisare. Hur skulle eventuell kreativ utveckling
gestalta sig? Skulle det gå att få syn på studenternas tankeprocess och medvetenhet
om kreativitet genom deras tankeanteckningar? Inga garantier för detta gavs utan bara
förhoppningar. Det var en spännande läsning att ta del av studenternas tankeanteckningar och en fascinerande upplevelse att så småningom kunna se de tankemönster
som framträdde liksom de brännpunkter och brytpunkter som utkristalliserade sig i
texterna. Det faktum att studenterna informerades om den här studien först efter det
att momentet tankeanteckning var avklarat och samtliga tankeanteckningar var inlämnade kan ses som avgörande för datamaterialets äkthet. Glädjande svarade samtliga
tillfrågade studenter jakande till att låta sina tankeanteckningar medverka i studien.
Studenternas tankeanteckningar omvandlades i analysprocessen från 208 sidor berättande meningar till utmärkande förändringspunkter och mönster. Reflektioner och
redovisningar om händelser och upplevelser visade upp vad som kan beskrivas som
studentens resa genom kursen. Ändock behövde inte ett enda direkt ord beskriva något som har med kurslitteraturen att göra. Resan handlar om studentens egna tankar
och upplevelser, hennes eller hans egen kreativa utveckling förklarat som tankar
och/eller agerande. Den här valda kvalitativa metoden att söka brännpunkter och
mönster visade sig vara ett tidsödande men mycket spännande arbete. Först efter flera
gångers läsning av tankeanteckningarna ”talade” materialet tydligt nog för att brännoch brytpunkter liksom tankemönster skulle kunna lyftas ut och förstås. När de väl
lyste klart följde en enklare kodning.
Denna kodning innebar att först identifiera det som kom att kallas brännpunkter.
Brännpunkter visade sig vara då studenten reflekterade kring kreativitet i relation till
sitt eget tänkande och agerande, kom till insikt och visade medvetenhet om kreativitet
i relation till sitt eget tänkande och agerande samt skrev fritt flödande och till sist progression då studenten beskrev nya insikter liksom visade ökad medvetenhet om kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande. Frekvensen av dessa brännpunkter
kunde variera stort mellan studenternas tankeanteckningsserier. Det kunde finnas upp
till maximalt åtta brännpunkter i en serie av åtta tankeanteckningar. Det vill säga i det
fall att studenten redan första veckan började reflektera kring kreativitet i relation till
sitt eget tänkande och agerande och fortsatte med dessa reflektioner fram till insikt
och vidare fördjupning. Med andra ord konstant utveckling genom samtliga åtta veckor. Tre olika tankemönster framstod tydligt efter bearbetning av samtliga tankeanteckningsserier. Detta innebar att varje identifierad brännpunkt inte kunde betyda en
brytpunkt för ett nytt mönster. Ytterligare analys visade att den första reflektionen
som studenten visade kring kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande
bröt det första tankemönstret (Utgångsläge). Vidare eventuella reflektioner föll alltså
inom det andra tankemönstret (Närmande) som en typ av utveckling närmare nästa
mönster. Den avgörande brännpunkten, när studenten kom till insikt och visade med_____________________________________________________________________
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vetenhet om kreativitet i relation till sitt eget tänkande och agerande samt nu, om inte
redan innan, skrev fritt flödande, var också en klar brytpunkt. Brytpunkten innebar en
tydlig övergång till det tredje identifierade tankemönstret (Medvetenhet).
Något som kan diskuteras är om materialet kunde ha angripits på ett annorlunda sätt.
Utifrån hur öppna frågeställningarna valdes att formuleras kan dock den narratativa
metoden anses ha producerat ett fylligt och intressant resultat. Klart är att denna studies datamaterial, studenternas tankeanteckningar, är ett rikt material som det utan tvivel går att arbeta vidare med.
6.5 Avslutande ord
Intentionen med momentet tankeanteckning var att stimulera den fria tankeprocessen
hos studenterna och att öka deras medvetenhet om kreativitet. Den här studien sökte
synliggöra medverkande studenters kreativa utveckling, deras tankeprocess och medvetenhet om kreativitet under åtta veckor av kursen. Kopplingen mellan studiens frågeställningar och pedagogik på högskolenivå är inte bara tydlig utan förhoppningsvis
även nytänkande. Hur vågar en handledare och skapare av en högskolekurs påstå att
studenterna i ett avgörande kursmoment inte ska bry sig något vidare om kurslitteraturen? Kan en lärare uppmana studenterna att tänka ”helt fritt” när det i kurshandledningen tydligt informeras om att kurslitteraturen ingår och krävs för att kunna examineras på kursen. Ja, uppenbarligen fungerar det. Det gäller bara för handledaren i kursen att vara tydlig med information, instruktioner, uppmuntran och inte minst själv
agera som hon lär (åtminstone inom kursplattformen).
Kreativ utveckling kan tänkas skilja sig från det vi ur ett pedagogiskt perspektiv vanligen skulle benämna lärande. Efter den här studien skulle den skillnaden kunna beskrivas genom att lägga till några ord till lärande, det vill säga skapa ny kunskap och
förstå sammanhang på ett nytt sätt; kontakt med intuitiv kunskap, känsla och total
närvaro. Den fria tankeprocessen och medvetenheten om kreativitet handlar om ahaupplevelser om sig själv, sin kreativa förmåga, inte bara att ”så här funkar det i världen” utan även ”så här fungerar jag”. Det handlar på något sätt om lärande och insikt.
Det känns som om det finns en skillnad där. Kanske till och med en utveckling. Det
verkar till exempel ha varit viktiga insikter för studenterna då de upplevde omgivningens inverkan på deras egen utveckling och inte desto mindre hur de aktivt kunde
agera för att uppsöka gynnsamma miljöer och möjligheter till förändring.
Kopplingen mellan studenternas kreativa utveckling och deras lärande, genom fri tankeprocess och medvetenhet om kreativitet, kunde upptäckas och möjligen bäst förklaras genom beskrivningen att analysen av teoretisk kunskap och arbetet med tankeanteckningarna korsbefruktade varandra under kursens gång. Skulle en sådan koppling
tänkas kunna generaliseras till andra kurser, med andra typer av ämnen eller områden?
Kanske kan metoden, som momentet tankeanteckning bygger på, också fungera i en
campusbaserad kurs. Det är mycket troligt. Förhoppningen är i vart fall att den här
studien kan inspirera någon.
Det är viktigt att notera att jag (författaren av den här studien) tillsammans med en
kollega också skapade momentet tankeanteckning som låg till grund för studiens datamaterial och det utifrån idéer och teoretiska kunskaper som vi två själva tror på och
arbetar för. En eventuell brist i redogörandet för den här studien kan vara delaktigheten och paradoxalt nog det brinnande engagemanget. Möjligen hade det varit mer
fördelaktigt att en utomstående forskare, d v s icke involverad i kursen, hade tagit sig
_____________________________________________________________________
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an datamaterialet i form av studenternas tankeanteckningar. Men å andra sidan kan det
faktum att jag följde studenternas resa genom kursen lika gärna vara en tillgång då
förståelsen för vad studenterna berättar i sina tankeanteckningar kanske på det här
sättet ökade.
Vid skapandet av momentet tankeanteckning ställdes frågan ”vad är det vi vill åt?”.
För att kunna formulera instruktioner till studenterna krävdes först ett klargörande av
de grundläggande pedagogiska tankarna bakom momentet. Det som önskades uppnås
uttrycktes så som att studenterna genom tankeanteckningarna skulle bearbeta kursen
med tillhörande litteratur utan att så att säga ”veta om det”. Tankeanteckningarna
skulle hjälpa studenterna att tänka och arbeta på ett fritt och möjligen annorlunda sätt
för att komma åt sina egna resurser. Dessutom uttrycktes en förhoppning om att öka
chanserna till att lära för livet och inte enbart inför ett tentamenstillfälle. Tänk om
bara en enda student kunde uppleva ett paradigmskifte i tankesätt genom att genomföra momentet tankeanteckning under åtta veckors kurstid? Det vore fantastiskt. Resultatet av den här studien visar att så blev fallet. Överväldigad kunde jag (författaren av
den här studien) konstatera att inte bara en utan flertalet studenter i kursen Kreativitet,
Idéer och Innovation ur ett psykologiskt perspektiv vittnade om ett slags paradigmskifte i tankesätt. Momentet tankeanteckning kommer som en direkt följd av den här
studien att följas upp, vidareutvecklas och ingå i kursen framöver.
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Notes on Attitudes to Statistics among Swedish Psychology and Education Science Students: The Effects
of Self-perception and Anxiety
Bo N. Schenkman
School of Management,
Blekinge Institute of Technology,
Abstract: A number of studies have pointed out the resistance to statistics courses
and the anxiety it induces among social science students. The attitudes to statistics
among psychology and education science students in a new university in Sweden
were studied. Seven students were from a higher level course eight were from a
course at a second year level. The students were asked voluntarily to respond to a
questionnaire. The higher level students were given the questionnaire both before
and after the course and they were also interviewed for about one hour each. Although all students experienced anxiety about statistics, some of them had become
more positive to statistics after the course. This shows that feelings of interest and
anxiety can exist at the same time. The anxiety might often be a result of low self
perception of one’s own mathematical abilities. This self-perception must be made
more positive. Teaching statistics at the same time to both distance and campus students is not to be recommended. The students expressed a wish for a more continuous teaching of statistics, repetitions, more practical examples and practice in using
statistical packages.
Key words: Psychology, statistics, anxiety, self-perception, teaching
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1. Introduction
A large part of psychology uses statistics as well as other mathematical methods. At
the same time many students in the social sciences as well as in psychology have a
fear and anxiety for statistics. They try to get away from these courses as soon as possible or they take as few such courses as possible. Mathematics and statistics are often
seen as the most important subjects in a university curriculum, while the methods for
teaching these are not very effective (e.g. Prabakar, 2008). Many psychology students
may even choose to study psychology in order not to study mathematics, and they are
therefore negatively surprised and, at times, frustrated that the courses contain as
much formal methods as they do. There have been a number of suggestions on how to
deal with what Dillon (1982) has termed “statisticophobia” by e.g. Firmin and
Proemmel (2008). They propose that one cause for the anxieties that many social science students have is that they think intuitively, maybe like artists, rather than “scientifically”. However, whereas the social scientists might rely more on methods often
called qualitative, both categories may have a scientific approach.
Part of the anxiety may be caused by the teachers themselves. One particular feature
of statistics courses in non-statistical departments is that they are often given by
teachers who are not statisticians themselves, e.g. a psychologist who uses statistics in
his research also teaches statistics to the students. The advantage of this is that the
teacher comes from the same theoretical background as the students and is more familiar with how formal methods are used in this area. The disadvantage might be that
some teachers may lack a theoretical background to parts of the material. For these
teachers there are now many on-line resources that may be helpful (Green, McDaniel
and Rowell, 2005). There are also some general trends, e.g. students who show less
interest in studying mathematics (Smith, 2004) at the same time rely on computers to
which mathematics is an essential ingredient.
There have been special efforts aimed specifically at particular subject matters to integrate them with statistics. One such attempt was made by Wiberg (2009) in the subject of psychology. She compared a traditional statistics course with a revised course
using a student centred approach involving psychology in a more direct way. It
showed that the students in the revised course were more satisfied and positive to statistics, but had the same difficulties as the more traditionally taught students.
With distance education, in particular by the use of the Internet and electronic communications, new difficulties but also possibilities have come into existence. For example, if the students are located in a different location, much of the personal interaction may get lost; an interaction which is crucial in a subject like statistics. One also
wonders how the laboratory exercises are to be conducted. Some of the statistical programs that distance students use may not be as user friendly as those on campus. The
technical difficulties may thus aggravate the anxieties of some students, regardless of
how they might feel about statistics per se.
Hsu, Wang and Chiu (2009) investigated how the use of computers influences MBA
students in using statistical soft wares. They found that both computer attitude and
software self-efficacy had positive effects on the perceived usefulness of statistics.
Perceived ease of use also had positive effects. However, statistics anxiety had negative effects on perceived usefulness, perceived level of difficulty, and behavioural
intentions, i.e. if they were going to use statistical software or statistics in the future. It
should be noted that there is a demand for business students who are skilled in statis_____________________________________________________________________
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tics, e.g. for data mining, as a consequence of the growing information provided by
the Internet. However, employers have difficulties in finding suitable candidates
(Economist, 2010). There is also an interest in the education community in developing
research strategies for education of adults (Larsson, 2006).
The literature on the influence of classroom and school environments on the motivation and learning of elementary and secondary students in US schools was reviewed
by Meece, Anderman and Anderman (2006) in the framework of achievement goal
theory. School settings emphasizing mastery, understanding, improving skills and
knowledge had the most positive motivation and learning patterns for the students. On
the other hand, school environments that focused on demonstrating high ability and
competing for high grades could increase the academic performance for some students, although many young people seemed to experience diminished motivation at
such conditions. It is likely, the author says, that similar conclusions would also be
reached for university students. One may also ask if some academic subjects, e.g.
mathematics and statistics, are more sensitive to the demands of having a good classroom environment.
Some of the students in universities today may be taking a course on campus and
some as distance students. Should these two groups be taught in different ways and
times or should one try to combine both? Students have different amounts of mathematical knowledge and one Roback ( 2003)found that teaching statistics to a class
with varying mathematical basis had positive effects. In some courses with few students it is only feasible to have one course. How should one examine these students?
A related question is if the anxieties of the statisticophobic students will decrease or
increase if they are studying by electronic means?
These issues were addressed by questionnaires distributed to psychology and education science students taking courses in statistics and by interviewing the higher level
students.
The following research questions were asked: (1) Are Swedish students affected by
anxiety for statistics? (2) Were attitudes changed after a course? (3) How do the new
media affect the learning of statistics? (4) What can be proposed for future courses?
2. Method
During the spring term of 2010 I taught a course in quantitative methods to seven
Master's students in psychology and education science at Blekinge Institute of Technology. All students were expected to gain the same competence. Using Adobe Connect for the distance students, I taught both groups at the same time..
The laboratory exercises were conducted by the campus students in special laboratory
rooms, while the distance students were conducting the same exercises with their own
computers, using net based software identical to the one used on campus. The statistical software package used was SPSS.
Before and after the course the higher level students were given questionnaires which
contained questions about different aspects of statistics. The students' attitudes to
statistics before and after the course could thus be compared to each other.
The first questionnaire that was given to the students included some demographic
questions as well as the questions below (translated from Swedish). The students had
to mark their opinion on a horizontal line.
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A. My knowledge in statistics needed for psychology/education science is (The end
marks were ‘Very good’ and ‘Very bad’).
B. Compared to other subjects study I feel (The end marks were ‘Much more worried’ and ‘Not worried at all’) when studying statistics
C. I will need statistics for my future studies in psychology/education science. (The
end marks were ‘Totally agrees’ and ‘Does not agree at all’.)
D. I need statistics for my future work in psychology/ education science. (The end
marks were ‘Totally agrees’ and ‘Does not agree at all’.)
E. I like to be engaged by numbers. (The end marks were ‘Totally agrees’ and ‘Does
not agree at all’.)
F. Before I began to study psychology/ education science at the university, I worried
about statistics. (The end marks were ‘Totally agrees’ and ‘Does not agree at all’.)
The second questionnaire was basically identical but had one additional question:
“For statistics I now feel (indicate all that you agree with)”, and then giving the following alternatives: “Calm, Neutral, Worried, Interested, Indifferent, Negative, Expectant”.
There were seven students, one man and six women, in ages ranging from 23 to49
years of age, with a median age of 41. The distribution was bimodal three students
being aged 23-27 years and four students being aged 41-49 years. Three of the students took the course on campus while four took it as a distance course.
Another group of students, consisting of ,one man and seven women, who took a basic statistics course, were also given the same questionnaires. These students were
aged 20-37 years with a median age of 23.5 years of age. B-level corresponds to
courses at the second year in English speaking countries. All these students took a
campus course that included lectures and statistical exercises. Their questionnaire was
equal to the second one given to the Master's level students.
Since it was necessary to link eventual follow up questionnaires with previous ones,
the questionnaires were not anonymous.. The students were informed that whether or
not they handed in the questionnaires and regardless of they answered the questions it
would not affect their grades. Rather, it was stressed that their participation was important for the quality of future courses
In addition to the questionnaires, interviews were held with all except one of the Master level students after both questionnaires had been responded to. The interviews
were primarily conducted by the use of telephone, and in one case (person no 6) by a
personal interview. The interviews afforded possibilities of gaining a wider and
deeper view on some of the issues addressed in the questionnaires.
3. Results
3.1 Questionnaire results
The results of both groups of students on the questionnaires are summarized here.
Before the course five out of the seven master's students said that they did not consider themselves to have a low knowledge of statistics After taking the course, however, this number had risen to six, i.e. a slight improvement.
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On the question of the anxiety for learning statistics, the anxiety was either as before
or had decreased for the students.
The students seemed to realise the importance of statistics for their studies, although
maybe not for their future work. The anxiety had declined somewhat for the Masterstudents.
Out of the seven Master students, six were willing to participate in an interview, while
only one was unwilling. Out of the eight B-students, only one was willing to be interviewed, while six were unwilling and two were unclear. This may be interpreted as a
difference in the commitment of the students to the discipline psychology.
Some of the Master's students appear to have become more positive after the course.
Three of them said they were interested, while two of them stated they were both anxious and interested. This shows that a student can be both anxious of and interested in
statistics at the same time.
In their open comments to the questionnaire, a few of the Master's students asked for
more statistics education in the curriculum. There were also comments which suggested that it was not beneficial to have long time spans between the different statistics courses.
3.2 Interview results
The interviews were conducted in an open form. The students were first asked to
speak in general terms of how they felt about statistics and how it related to their present studies. They were then asked more specific questions on their experiences from
the particular course that they had recently been enrolled in. Finally they were asked
for suggestions on how statistics courses in psychology or education science could be
improved. Each interview lasted between 40 minutes and one hour.
The interviews were only conducted with the Master-level students. All except one
(no 3) participated. The results of most interest are presented below:
Person No 1, a campus student, said that the simultaneous teaching of distance and
campus students was not positive. This was a general opinion for all courses, and not
specifically for statistics. The anxiety that some students have for statistics was believed to originate in a belief that the student does not have sufficient basic knowledge. The interviewee recommended having diagnostic tests before the course, which
could point the students in the right direction in how to prepare. More statistical exercises were also suggested, e.g. in using the SPSS package. The students also expressed an interest in using statistics in other courses and in having the statistics
courses more spread out in time.
Person No 2, a campus student, preferred campus education before distance education
for all courses. She thought that there was too few statistics courses and that more
repetition was needed since every time a statistics course was offered she learnt a little
bit more She felt less anxiety for statistics now than in the beginning of her studies.
The student also thought that there is not a great need to know much mathematics.
Rather, the teacher must point out why it is good to know statistics. More practice
with using SPSS was also a wish.
Person No 4 was a distance student who thought that better use could be made of
available technology. The student was positive to statistics and realised the benefits. It
was recommended to use some kind of problem based learning where the projects
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should involve statistics. IA collection of concepts and symbols was sought after. The
student thought that the teacher should make sure that all students can follow the
teaching. A general view or vision of statistics was also asked for.
Person No 5, another distance student, expressed a “love” for distance education, but
at the same time she thought that she had been at a disadvantage in this course. No
literature had been purchased by the student, who instead had used other sources for
learning. A basic course in SPSS was asked for. No special anxiety was alleged to be
caused by statistics: Such an anxiety would rather be related to age (the student was
48 years of age). A course more spread out in time was recommended.
Person No 6 was a campus student who preferred both psychology and statistics in
this form. The student did not think that it was positive that both groups were taught at
the same time since one group was always at a disadvantage. The student claimed that
many students, presumably in the social sciences, see statistics as old fashioned;
“Psychology is about people”. Moreover, the student did not think that it was good
that I quantitative and qualitative methods are presented as excluding alternatives. As
one of the few interviewees, the student was positive to taking a supervised written
exam. The other persons in the enquiry were either negative or neutral to this type of
examination. The student said that many students erroneously believe that statistics is
the same as mathematics. Increasing mathematics requirements would thus not be a
solution. The Internet was said to be a one reason why many student just tried to get
through the studies with minimal efforts. This also makes the learning of statistics
more difficult since it demands a more active effort. In teaching statistics, many examples were recommended to be used.
Person No 7 was a distance student who had avoided mathematics in high school due
of low self esteem in the subject. In this course, the student had tried hard to understand the subject matter which had resulting in her no longer being afraid of statistics.
The students were of the opinion, however, that there were too long interruptions between the different statics courses. In order to increase the motivation for statistics,
she thought that the teachers could emphasize the fact that many employers ask for
statistics savvy in their employees. Moreover, the student thought that presenting authentic examples is a good way to teach and that it would be preferable to have statistics taught continuously in the courses instead of as now as specific blocks in time.
She also thought that repetition of mathematics could be an option for students who
are older, and finished school a long time ago. The student was very proud of her accomplishments.
3.3 General patterns of the results of the interviews
Most of the interviewees had previously been involved in a programme that combined
education science and psychology. It seemed that the students who had emphasized
psychology in this programme had a more positive view of using statistics in the future and of the need to learn it. One student had a pure basic psychology education
and clearly expressed a large need for learning statistics.
As has been reported by other researchers, many of the students had chosen psychology or education science. in order not to need to study what they see as mathematics.
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3.4 Proposals
The most frequent items that the students proposed for future statistics courses included more continuous teaching of statistics during the education, having a diagnostic test at the start of each course solely for the benefit of the student’s own selfassessment, more practice in using statistical packages and repetition of contents from
earlier courses. It was important that the teacher assures that each student has understood. The IT-equipment should function without fault and be used more for the distance students. It was not considered wise to teach both distance and campus students
at the same time, since one group would be at a disadvantage. Moreover, one should
try to teach the students good studying habits, since some students may have bad habits, e.g. using Wikipedia indiscriminately.
4. Discussion
The answers to the questionnaires indicate that both groups of students experienced
anxiety for learning statistics. They thus follow the pattern for most social science
students, as found in other studies. One might have expected that the more mature
students in the Master-level group would feel less anxious. However, the sample is
rather small for drawing strong conclusions.
There was a general consensus among the Master-level students in the interviews that
it was not advisable to teach statistics to both distance and campus students at the
same time. Many asked for more examples from ordinary life and to have more practice with statistical packages such as SPSS. Preferably the statistics education should
be spread out in time and not be concentrated in an intensive block of one or two
weeks.
It is to be noted that out of the eight B-students five or six came to the first two lectures, while , only three or four of them attended the last three or four lectures. Only
one student came to the last lecture. There were three SPSS laboratory exercises, to
become familiar with the package itself, but they were also to see how easy it is today
to make statistical calculations. All the B-students came to the first one but to the
subsequent two exercises only three of them showed up. There were also SPSS exercises for the Master's students in which all participated. This difference is perhaps an
expression of the interest and commitment of the students to psychology or to a realisation of the need to master statistics for their future work.
Previous experience of mathematics and statistics are important predictors of statistics
at undergraduate levels (Dempster, 2009). The perception of their own mathematics
ability influences how they see their own ability and attitudes to statistics. This is also
congruent with a number of the interviews in the present study. Dempster says that we
thus need to enhance students´ perceptions of their own mathematics abilities. One
way is to give remedial teaching in mathematics before the actual course begins and
to put more emphasis on the intuition of the students. Possibly it would also be useful
to provide a short refresher course in mathematics or statistics before each actual
course. A major obstacle to students learning statistics is that they see themselves as
having a low level of proficiency in mathematics. As a teacher, one could stress that
although statistics uses mathematics it is not mathematics. This could be a way to
change the self-perception of the students that they have of their own capabilities in
statistics.
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One may here note that Treisman (1992) found that key elements for learning calculus
in classes with students of different origins were group study and support, student’s
awareness of their teacher’s high expectations, and shared experience in solving problems of a progressively more challenging nature and building of self-confidence (see
also Seymour and Hewitt, 1997). Similar elements are probably also true for social
science students learning statistics.
The sample in this study was limited in size, and all of the students were from the
same educational institution which is a fairly young and small one. . However, the
students in this study do follow fthe same pattern as other psychology and social science students that have been studied. It is thus likely that the outcome would be the
same if it had been carried out with a larger student group, including students from
older and bigger universities. The recommendations would, I believe, be similar, i.e.
that the focus should be on changing the self perception that the students have of their
own mathematical and statistical ability.
One methodological difficulty of this study is that the same person was teacher of the
course, the tester of the questionnaires and the author of this text. Although I have
attempted to separate these roles, but they might still have affected the responses of
the interviewees despite the fact that they were assured that their responses would not
affect their grades in their courses. If possible, it would still be preferable in a future
study that the investigator is not the teacher to the persons he/she studies. However,
sometimes this is not feasible.
As a personal note at the end of this proceeding I would like to emphasize that I believe that statistics is an essential tool for research in psychology and related fields. At
the same time, one should also try to get students to become more educated in
mathematics, since this is essential for formalising equations and functional expressions. Changing the self-perception of the students would begin with statistics and
then continue with how they see their relation to mathematics.
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Från magkänsla till professionell kunskap inom distansutbildning Rapport från ett SoTL-projekt.En kritisk reflektion över didaktik i praktiken
Eva Wittbom
Sektionen för Management, Blekinge Tekniska Högskola
Abstrakt: Hur kan en lärare iscensätta lärandesituationer för studenterna? Hur kan en
didaktik i praktiken leda till ett tranformerande lärande? Med hjälp av den didaktiska
triangeln och det teoretiska konceptet om innehåll, process och premisser diskuteras
distansundervisning. Tre specifika kursupplägg för nätbaserad undervisning utgör
empirin i denna rapport. Resultaten visar att mycket av framgångsrik didaktik i campusutbildning också stämmer för nätbaserat lärande. Det spelar roll att läraren älskar
sitt ämne. Den didaktiska uppgiften kräver att läraren kan göra upplägg som ger studenten en direkt relation till ämnet, utan att ha läraren som mellanhand. Tydlighet och
tillgänglighet är andra framgångsfaktorer. Tillgång till stora och varierande informationsmängder samt nätets förmåga att upprätthålla många-till-många kommunikation
visar sig vara en väsentlig faktor för att kunna uppnå ett transformerande lärande.
Keywords: Didaktik, nätbaserad undervisning, distansundervisning, SoTL, Scholarship of Teachning and Learning
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1. Inledning
När jag började arbeta som adjunkt i företagsekonomi på en ung högskola kom ett
påbud från högskoleledningen att vi skulle starta distansundervisning. Året var 1996
och jag var den i kollegiet som antog utmaningen. Sedan dess har jag kontinuerligt
arbetat med att både utveckla och genomföra högskoleutbildning på distans. Nätbaserad utbildning har kommit för att stanna, och idag är det vanligt att kombinera campusbaserad utbildning med nätbaserade lärplattformar (jfr Hrastinski, 2009).
Tidigare utgick jag enbart från min egen magkänsla, en högst informell kunskap om
distansundervisning. Mitt angreppssätt var att fundera på hur jag själv skulle vilja bli
bemött om jag satt ensam vid min dator, blickandes på högskolans nätbaserade lärplattform, någonstans långt utanför ett campusområde. Nu har jag själv studerat
grundläggande universitetspedagogik och berättar i denna rapport om ett eget projekt
inom Scholarship of Teaching and Learning, ett s.k. SoTL-projekt (McKinney, 2007),
som behandlar distansundervisning ur ett didaktiskt perspektiv.
Didaktikens uppgift är att analysera principerna för lärande i syfte att skapa lämpliga
lärmiljöer (Bowden & Marton, 1998, i Pettersen, 2008). Med en ökad didaktisk kunskapsmassa får jag tillgång till professionell kunskap att förstå hur jag som lärare kan
lägga upp en kurs för att ge studenterna bästa tänkbara möjligheter till lärande (Ramsden, 2003, i Pettersen, 2008).
2. Syfte
Syftet med detta papper är att finna faktorer som bidrar till att det i praktiken kan bli
bra distansutbildning, ett slags ”best practice” när det gäller didaktik på nätet. Arbetet
är ett exempel på en småskalig, kritiskt reflekterande studie, vilket är vad Kreber
(2007) betraktar som viktiga för SoTL-forskningen.
3. Metod
För att uppnå syftet gör jag en kritisk SoTL-reflektion över min praktik som universitetslärare i företagsekonomi på distans med fokus på didaktiken. Jag använder mig av
introspektion och litteraturstudier. Metodvalet bygger på Mezirows (1991, i Kreber,
2006) diskussion om transformerande lärande som ett resultat av reflektion. Frågor
om hur man som lärare inom akademin kan få till stånd ett transformerande lärande,
när det gäller distansutbildning, får också vägleda valet av litteratur som kan hjälpa
mig med analys- och reflektionsprocessen.
Introspektion innebär att med självobservationer undersöka sin egen praktik och sitt
eget känslomässiga liv (Frostling-Henningsson, 2004). Det betyder att jag utgår från
min magkänsla i didaktiska situationer för att med hjälp av kritiska reflektioner utveckla den känslan till professionell kunskap. Introspektionen sker genom att göra täta
beskrivningar av situationer och processer i min egen praktik. Jag tar även del av resultaten från en kollegas intervjuundersökning med distansstudenter. Rapporten kan
hjälpa mig att kritiskt granska min egen praktik då den jämför distansstudenter som
genomför sin utbildning med dem som hoppar av utbildningen. För den kritiska reflektionen tar jag också hjälp av annan litteratur om nätbaserad utbildning.
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4. Metodologi
En grundmodell som Pettersen (2008) menar tillhör didaktikens arvegods, härledd
från Comenius Didactica Magna från 1657, är den didaktiska triangeln. Läraren, studenten och ”något”, dvs. innehållet eller ämnet som ska studeras, är tre faktorer som
relaterar till varandra. Den didaktiska relationen handlar om hur läraren kan påverka
axeln mellan studenten och ämnet: metodiken för erfarenhetsbildning och lärande.
Den axeln ska utgöra fokus i min studie, men jag tänker att relationen bara kan förstås
med kännedom om triangelns samtliga tre hörn, ytterligare två axlar och, inte minst
triangelns yta: utbildning. Den didaktiska triangeln lever inte i ett vakuum, utanför
ytan finns omgivningen, själva kontexten. Jag låter inledningen ovan och mina kommande täta beskrivningar få berätta om kontexten för min studie. För att förstå mer
om den didaktiska triangelns yta väljer jag att relatera till Carolin Krebers (2006) diskussion om utbildning ur tre perspektiv:
‐
‐
‐

Vad som anses vara meningsfulla mål och syften med högre utbildning
Vad vi vet om studenters lärande och utveckling i relation till målen för högre
utbildning
Vad vi vet om undervisning och didaktik som processer för lärande och utveckling på
akademisk nivå
Att lyfta fram dessa tre perspektiv öppnar för att diskutera ”best practices” och effektivitet i lärarens profession. Men perspektivvalen öppnar också för att diskutera vad
högre utbildning betyder för samhället och hur studenter blir goda medborgare. I syfte
att integrera dessa två diskussioner till en sammanhållen, strukturerar Kreber diskussionen i tre olika aspekter på lärande: instrumentellt, kommunikativt och frigörande
lärande. Det instrumentella lärandet kan liknas vid hypotestestning, en empiriskanalystisk metod där insamlad data jämförs med teorier. Det kommunikativa lärandet
handlar om att skaffa sig en gemensam uppfattning om vad som är giltigt. Det frigörande lärandet bygger på Mezirows (1991 i Kreber, 2006) idé om transformering, ett
lärande som flyttar på gränser. För att reflektera över lärandet presenterar författaren
innehåll, process och premisser som ett teoretiskt koncept.
Att reflektera utifrån innehåll innebär att ställa sig frågor om vad problemet är och
vad som behöver göras. Premisserna lämnas utanför och man frågar sig bara vad vi
idag vet om hur ett problem kan lösas. Att reflektera utifrån process innebär att ställa
sig frågor om effektiviteten i antagen strategi för problemlösning. Att slutligen reflektera utifrån premisser innebär istället att fokusera på hur problemen formuleras, istället för att koncentrera sig på problemlösningen.
Jag tolkar Mezirows teoretiska koncept på så sätt att om vi vill uppnå ett transformerande lärande måste vi medvetandegöra vilka premisser innehåll och process utgår
från. Eftersom innehåll och process utgår från gemensamma grundantaganden hanteras frågor och lösningar med vad jag skulle kalla ett evolutionärt förhållningssätt. Att
kritiskt reflektera över premisserna utgör ett mer radikalt förhållningssätt. Evolutionärt sker förändringar långsamt och genom mindre förskjutningar, medan en radikal
attityd öppnar för en revolution, vilket innebär en snabb och omstörtande förändring
(jfr Seo & Creed, 2002).
För att få till stånd reflektioner över innehåll och process fungerar det med att göra
täta beskrivningar (Lincoln & Guba, 1985 i Kreber, 2006:96) av praktiken. Med tillgång till sådana beskrivningar kan man övergå till att reflektera över premisserna för
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sin praktik och att ställa frågor om den bidrar till ett transformerande lärande. Mot
denna bakgrund går jag nu vidare med introspektionen. Det sker med tolkningar av
mina egna erfarenheter från distansundervisning, presenterade som täta beskrivningar. Men innan jag kommer fram till att beskriva och reflektera över min egen
praktik presenteras först en kort diskussion om distansutbildning och därefter den redan nämnda intervjuundersökningen med distansstudenter. Avslutningsvis kommer
jag att fördjupa reflektionerna med hjälp av litteratur om nätbaserad utbildning och
sortera mina tankar med hjälp av den didaktiska triangeln och idén om ett transformerande lärande.
5. Distansundervisning via nätbaserad lärplattform
Stefan Hrastinski (2009) diskuterar relationen mellan campusutbildning, distansutbildning och nätbaserad utbildning. Med utvecklingen av nätbaserade lärplattformar
och den tillgänglighet som Internet skapar börjar dessa tre former av utbildning överlappa varandra. Hrastinski (2009) vill upprätthålla distinktionen mellan distansutbildning och nätbaserad utbildning genom att definiera distansutbildning som en kursform
där deltagarna möts vid vissa tillfällen och däremellan bedriver självstudier, utan
kommunikation sinsemellan. Mina erfarenheter från att bedriva högre utbildning i
företagsekonomi pekar på en annan distinktion: den mellan campus och distans. Det
avgörande för studentens val av kurs kan ibland vara att den bedrivs helt på distans,
utan krav på närvaro vid campus. Campus respektive distans är även en klassificering
som lärosäten gör i sina kurs- och programutbud. Dessutom ser jag en utveckling mot
att kurser, oavsett om de är klassificerade som campus eller distans, bedrivs via nätbaserade lärplattformar. Denna utveckling av tekniken beskriver Hrastinski (2009) i tre
generationer under rubriken ”Från överföring till kommunikation” (Ibid., s 32).
Den första generationens distansutbildning byggde på inlämningsuppgifter som sändes med post, en helt textbaserad teknik som ger långa ledtider och en kommunikation
som begränsas till relationen mellan lärare och student. Den andra generationen tog
hjälp av radio och TV, tekniker som kompletterar textbaserad media med bild och
ljud. Men det är först tredje generationens distansutbildning som möjliggör en kommunikation många-till-många, och som ger stöd för kommunikationen kursdeltagarna
emellan. Hrastinski (2009) hävdar att dessa tre generationer idag lever parallellt med
varandra. Posten med frankerade brev har visserligen ersatts av e-post, men envägskommunikation pågår fortfarande. Ett tydligt exempel är användningen av skriftliga
studiehandledningar.
6. Resultat från en intervjuundersökning med distansstudenter
Filosofie magister Lena Sjödahl har gjort en undersökning av distansstudenters syn på
nätbaserade kurser. Jag har tagit del av hennes skriftliga rapporter där hon redogör för
resultaten från telefonintervjuer med totalt 35 studenter. 15 studenter (5 kvinnor och
10 män) slutförde sina studier och 20 studenter (8 kvinnor och 12 män) hade avbrutit
sina studier. Samtliga studerade tekniska ämnen vid en av Sveriges yngre högskolor.
Undersökningen skedde under perioden november 2007 till februari 2008.
De intervjuade studenter som avbröt sina studier var alla erfarna högskolestudenter. I
gruppen som genomförde sina studier var det en majoritet som hade tidigare erfarenheter av högskolestudier och endast några få som studerade på högskola för första
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gången. Det betyder att vanan vid högskolestudier inte verkar spela någon roll för
genomströmningen på distanskurser.
Resultaten visar att studenterna söker efter ett flexibelt lärande. De vill ha möjlighet
att själva bestämma när de ska studera, och de vill kunna kombinera studier med yrkesarbete eller lägga till extra kurser med pågående campusutbildning. Studenterna
uppger att de har hittat sin distanskurs genom att sätta in sökord för de ämnen de var
intresserade av i sökmotorer på internet. På frågor om hur det har fungerat att komma
in i kursen är disciplin ett återkommande begrepp; de menar att man som distansstudent måste ha disciplin i sitt arbete med kursen.
Begreppet disciplin är också riktat som en uppmaning till läraren: snabba svar på frågor är enligt studenterna A och O i nätbaserade kurser. Men samtidigt som studenterna säger detta så visar det sig att de inte alltid utnyttjar möjligheten att ställa frågor
under kursens gång. Studenterna väljer istället att arbeta på egen hand utifrån det material som läraren lagt upp på kursens lärplattform. Det gäller även de öppna forum
som finns upplagda för studenterna att mötas i. Få studenter väljer att kommunicera
med varandra via digitala forum som är textbaserade med hänvisning till att de inte
känns välkomnande. Ett virtuellt klassrum där man möts med läraren online i realtid
med både ljud och rörlig bild (exempelvis Marratech) är mycket uppskattat, och Sjödahl skriver att ”Hyllningarna till Marratech går som en röd tråd genom undersökningen” (s 6).
Resultaten ovan speglar svaren både från de studenter som genomfört sina studier och
från dem som avbrutit sina studier. Vad är det då som skiljer sig åt mellan dessa två
kategorier av studenter? Varför fullföljer vissa studenter sina distansstudier medan
andra väljer att avbryta studierna? Jag ska nu fokusera på dessa frågor.
Resultaten från Lena Sjödahls undersökning visar att det är kvaliteten i kommunikationen som skiljer sig åt. Dels kvaliteten i kontakten mellan läraren och studenten
samt kvaliteten i kommunikationen kursdeltagarna emellan. Båda kategorierna ansåg
att det är viktigt med kommunikation, och när kommunikationen har fungerat ur studentens synvinkel så är det en väsentlig faktor för att man fullföljer kursen. Man vill
ha en dialog om ämnet med både lärare och kurskamrater.
Oavsett skillnaden i kommunikation var det ändå helt andra faktorer som ledde till
avhopp. Det som var den springande punkten för avhopparna hade inte alls med kursens innehåll, upplägg eller genomförande att göra. Det handlade i högsta grad om
yttre faktorer såsom sjukdom, flytt till ny bostadsort, nytt arbete och problem med
teknisk utrustning. Men framför allt angav avhopparna tidsbrist som anledningen till
att de valde att avbryta studierna. Somliga gjorde inte ett aktivt val att avbryta, de kom
bara efter med sina inlämningsuppgifter. Det finns också studenter som berättar att de
gör uppgifterna, men lämnar aldrig in dem för lärarens bedömning. Några studenter
ifrågasätter varför de aldrig fick någon fråga från läraren om varför de inte följer
schemat.
Sjödahl har analyserat den upplevda tidsbristen ytterligare. Det framkommer att variationerna är stora. Några har uppgett att de använt den från kursledningen rekommenderade tiden, medan andra har lagt ner minst den dubbla rekommenderade tiden. Flera
utrycker att de borde lagt ner mer tid än vad de gjorde. Det intressanta är att alla studenter hade en god uppfattning om vilken tid som behövdes för att genomföra kursen,
de hade således en god bild av hur mycket tid de behövde avsätta för studier. Ändå är
det tidsbristen som anges som den viktigaste anledningen till avhopp.
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Jag tolkar resultaten från Sjödahls studie som att det finns vissa framgångsfaktorer för
distanskurser när man ser på det ur en didaktisk synvinkel, d.v.s. hur kursens upplägg
ser ut och hur läraren genomför kursen. Sammanfattningsvis handlar det om att läraren ska ha gjort ett tydligt och välplanerat upplägg för kursen. Tidplanen ska vara realistisk och examinationsuppgifterna ska vara relevanta och väldefinierade. Under kursens gång ska läraren vara snabb i kommunikationen och göra uppföljning av studenternas inlämningar, vare sig de kommer in eller uteblir. Läraren förväntas kommunicera med varje enskild kursdeltagare och dessutom bjuda på webbaserade livemöten
med hela gruppen.
7. Mina personliga erfarenheter av distansundervisning
Jag har erfarenheter från olika typer av upplägg av distansutbildning, framför allt när
det gäller kursupplägg. Här vill jag ge tre beskrivningar av mina erfarenheter. Uppläggen i de två första exemplen bygger på en tillämpning av de 4R som professor Lars
Torsten Eriksson vid Högskolan i Gävle har lärt mig för att underlätta studenternas
lärande: Referera, Relatera, Reflektera och Rekommendera. Idén bakom konceptet 4R
är att man börjar med att referera för att få en översikt av den kunskap som finns. Olika refererat kan sedan relateras till varandra. I reflektioner integreras värderingar om
vad som är väsentligt i de relationer man funnit. I ämnet företagsekonomi förväntas en
student även kunna reflektera över en situation för att kunna ge rekommendationer om
lämpligt handlande.
Det tredje exemplet handlar om handledning av uppsatsarbeten. Det är egentligen två
olika exempel: först några erfarenheter från handledningssituationen i en redan etablerad kurs och sedan hur jag själv väljer att göra upplägget för en uppsatskurs på distans.
7.1 Exempel ett
I en distanskurs i affärsutveckling har jag utgått från en s.k. SWOT-modell (Strengths,
Weaknesses, Opportunities and Threats). Med modellens hjälp kan man analysera en
organisations situation. Kursen börjar med att studera ett omvärldsperspektiv för ett
företag. Den externa kontexten belyses genom att definiera vilka hot och möjligheter
som finns i omvärlden i förhållande till organisationens verksamhetsidé. Därefter
vänds blicken in mot fallföretaget i ett internt affärsmodellsperspektiv. Genom att
också formulera vilka styrkor och svagheter som finns inom organisationen kan man
ta fram relevanta underlag för strategiska beslut. Som avslutning på kursen skall studenten koppla samman omvärldsanalysen med affärsmodellsanalysen i en analys av
fallföretagets strategival.
Kursupplägget bygger på eget arbete med individuella, skriftliga inlämningsuppgifter.
Uppgifterna följer en viss ordning där idén är att man först läser en viss del av kurslitteraturen som sedan tillämpas på ett fallföretag. För att bearbeta inläsningen av litteraturen görs inlämningsuppgifter i form av recensioner. Recensionen ska innehålla ett
refererat och tankar om hur olika begrepp relaterar till varandra. Efter respektive recension följer en tillämpningsuppgift. Då får kursdeltagaren fritt välja ett företag som
studieobjekt, på vilket de teorier som kurslitteraturen har bidragit med ska tillämpas. I
tillämpningsuppgiften får studenten göra teoridrivna reflektioner och ta fram rekommendationer. Hela kursen består av och examineras genom sex individuella inlämningsuppgifter: tre recensioner och tre tillämpningsuppgifter.
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Samtliga inlämningsuppgifter skickas in direkt till mig. I ett schema finns tydliga tidpunkter för inlämning, och angivna deadlines gäller för att kunna få högsta betyg. Jag
ger individuella kommentarer och ber att få publicera några av texterna som goda exempel på lärplattformen där jag också ger några generella kommentarer på studenternas prestationer. I praktiken får varje student själv välja när under terminen uppgiften
lämnas in (kursen har alltid gått på kvartfart över en hel termin). Eftersom högsta betyg bara kan ges om den av mig satta tidplanen hålls, är det oproblematiskt att publicera ett gott exempel även när det finns studenter som fortfarande arbetar med uppgiften.
Kursutvärderingar och spontana kommentarer från studenterna visar att de som blir
klara med kursen är mycket nöjda både med upplägg och genomförande. De har redan
från början fått kännedom om vad som förväntas och de uppskattar den flexibilitet
som råder och den snabba respons de får. De studenter som bearbetar en egen affärsidé är glada över att ha fått möjlighet att göra en teoridriven analys. De studenter som
använder sin arbetsplats som fallstudie uppger att de tack vare kursen har fått upp
ögonen för viktiga frågor som påverkar deras arbete.
De som inte avslutar kursen har jag inte gjort någon uppföljning av, så jag har ingen
uppfattning om deras synpunkter. Jag har bara hanterat dem som följer kursens upplägg.
7.2 Exempel två
En distanskurs behandlar organisationsteori med fokus på organisatoriskt förändringsarbete. Kursen ger en introduktion till ämnesområdet organisationsteori och en fördjupad diskussion om teman som strategier för förändring, planeringsprocesser i syfte
att skapa förändring samt förändringsagenter och förändringsmotstånd. På denna kurs
gör studenterna enbart litteraturstudier med hjälp av en bok som behandlar organisationsteoretiska frågor och en akademisk avhandling. Studenterna får själva välja att
fördjupa sig i en av tre föreslagna organisationsteoretiska böcker på individuell basis.
Varje student får sedan välja en av tre fallbeskrivningar att analysera med hjälp av
teorier från den valda boken.
Kursen har fyra individuella inlämningsuppgifter: (1) Läsa och reflektera över tre
fallbeskrivningar, (2) skapa ett analysverktyg, (3) skriva en egen analyserande uppsats
och till sist (4) opponera på en kurskamrats uppsats. Allt sker för öppen ridå gentemot
de övriga kurskamraterna eftersom samtliga uppgifter ska publiceras på kursens lärplattform.
Den första uppgiften går ut på att läsa tre fallbeskrivningar om förändringsarbete i
organisationer vilka finns i en akademisk avhandling i ämnet företagsekonomi. Studenten ska skriva fria reflektioner över de tre fallbeskrivningarna. Reflektionerna behöver inte vara teoridrivna och studenterna uppmanas att göra jämförelser med egna
erfarenheter. Det kan vara kommentarer om sådant som känns främmande eller bekant, paralleller från den egna arbetsplatsen eller fenomen som kommer igen i andra
delar av livet när det gäller förändringar. Dessa reflektioner är inget som betygsätts
eller kommenteras, de är till för att studenten ska komma in i kursen och förbereda sig
för det fortsatta arbetet. Då samtliga kursdeltagare får möjlighet att läsa varandras
inlägg får var och en tillgång till många olika kommentarer på och tolkningar av
samma text.
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Den andra uppgiften är att läsa och bearbeta den valda teoriboken. Med hjälp av bokens teorier ska studenten utarbeta ett verktyg vilket sedan ska användas för att analysera en av de tre fallbeskrivningarna. Analysverktyget skall bestå av minst tre aspekter. Studenten uppmanas att beskriva de tre aspekterna samt att motivera valet av dessa, var för sig men även just den valda kombinationen. De ska också göra en inledande problematisering och berätta vilka frågor de vill ha svar på med hjälp av sitt analysverktyg. Analysverktyget skall laddas upp på lärplattformen, synligt för alla som
ingår i kursen. Som lärare handleder jag i arbetet och ger kommentarer, men det sker
ingen betygsättning.
Kursens huvuduppgift är att analysera en fallstudie. Nu ska studenterna använda sina
egenhändigt formade analysverktyg. Studenterna får veta att den mest väsentliga delen av uppsatsen är analysen med reflektioner och eventuella slutsatser. De får ett särskilt metodstöd i form av en kortare skriftlig handledning om hur man kan strukturera
en uppsats och hur formalia om referenser och källor ska hanteras. En komplett uppsats skall laddas upp på lärplattformen.
Den fjärde och avlutande uppgiften är ett peer review-förfarande. Varje student ska
granska en kurskamrats uppsats och skriva kommentarer till denna. När oppositionsrapporten finns på plats ger jag som lärare öppna kommentarer på såväl uppsats som
opposition och sätter betyg.
På denna kurs får jag ofta spontana reaktioner från studenter som säger att de kan hantera förändringssituationer på sin egen arbetsplats med större säkerhet efter att ha genomgått kursen. Jag får ofta meddelanden från dem som hoppar av om att de är ledsna
över att inte kunna genomföra kursen. De som hör av sig anför tidsbrist, ofta beroende
på förändringar i arbetssituationen, som anledning till avhoppet.
7.3 Exempel tre
Jag handleder uppsatser på grundläggande och avancerad nivå på distans. Jag har studenter i så varierande länder som Indien, Ghana, Nigeria, Namibia, Armenien, Grekland, Danmark och Sverige. Jag tillämpar samma attityd oavsett kursens nivå eller
vilken geografisk hemvist studenten har. Det som skiljer sig åt är vilka krav jag ställer
på studentens prestation. Men den skillnaden är endast beroende på nivå, inte språkgrupp eller hemland. Det gör skillnad om det är studentens första uppsats på B-nivå,
ett kandidatarbete eller ett magisterarbete.
När det gäller uppsatser har jag tidigare bara varit utsedd handledare. Det har då alltid
varit någon annan som är kursansvarig och som står för upplägget på kursen som helhet. Men det är några aspekter som är värda att reflektera över i den konkreta handledningssituationen. En gäller den principiella skillnaden mellan handledning på campus och på distans. På campus är det relativt enkelt att begränsa handledningstiden.
Genom att arbeta med uppsatsgrupper kan man vid första mötet stämma av ett schema
för olika seminarier mellan vilka studenternas arbete ska fortskrida. Det betyder att
jag som lärare inledningsvis har korta texter att läsa inför och diskutera på ett seminarium. I takt med att uppsatserna växer i omfång är det lämpligt att ha ett peer reviewförfarande, en oppositionsordning, varför mitt arbete som handledare får god hjälp av
medläsande studenter. Studenterna är visserligen fria att kontakta mig under arbetets
gång, men då ska det vara med specifika frågor.
Med distansstudenterna är det svårt att få till stånd den typen av process. De har en
tendens att skicka sina utkast vid flera tillfällen, och de förväntar sig feedback på hela
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texten, varje gång. För att kunna hantera detta har jag utvecklat en taktik som innebär
att jag snabbt skickar ett mejl tillbaka där jag ber studenten återkomma med en kort
beskrivning av vad de har gjort sedan sist, i vilket skede de anser att uppsatsen befinner sig och vilka frågetecken de tampas med. På det sättet lägger jag över ansvaret på
studenten, och tvingar fram ytterligare reflektion.
Nu har jag själv fått ansvar för en uppsatskurs på distans. Upplägget finns presenterat
i en kursguide som alla studenter uppmanas att ta del av vid kursstart. Inför kursstarten skickade jag dessutom ut ett välkomstbrev till alla studenter där de fick reda på att
de inom någon vecka skulle ladda upp sina ämnesval för uppsatsarbetet på lärplattformen. Med detta underlag grupperar jag studenterna i handledningsgrupper. De får
tillgång till ett eget rum på lärplattformen, där en utsedd handledare arbetar vidare
med diskussionsforum och inlämningsmappar där alla i gruppen kan ta del av varandras texter. Jag hoppas att tydliga deadlines och kommunikationen mellan gruppens
deltagare ska underlätta genomförandet av uppsatsarbetet.
8. Reflektioner
Nu ska jag reflektera över mina täta beskrivningar av tre olika upplägg av nätbaserade
kurser. Jag jämför mina egna erfarenheter dels med dem som Lena Sjödahl delger i
rapporten från intervjustudien av distansstudenters upplevelser, dels med andra forskningsresultat som jag tagit del av genom att studera litteratur om nätbaserat lärande.
Utgångspunkten är den didaktiska triangeln och frågan om möjligheterna att skapa ett
transformerande lärande. Underrubrikerna i detta kapitel speglar faktorer som påverkar nätbaserat lärande. Jag kommer att relatera till frågan om ett transformerande lärande. Kort kommenteras också aktuell forskning om nätbaserat lärande i mitt eget
ämne: företagsekonomi. För att tydliggöra resultaten i förhållande till det angivna
syftet kommer jag att avslutningsvis att lyfta fram de faktorer som bidrar till en didaktik som har anspråk på att vara ”bäst i klassen”.
8.1 Didaktiska triangeln i praktiken
Det framgår av intervjustudien att det är noga med hur utbildningens innehåll och
process presenteras. I Sjödahls rapport har begreppen en något annan betydelse än vad
Kreber diskuterar, men ligger väl i linje med det som Gundhem (1990, i Pettersen,
2008) menar är självklart för kursupplägg: syfte mål, innehåll och metod. Resultaten
från intervjustudien pekar på pragmatiska frågor om vad studenten förväntas göra, när
det ska ske och med vilket stoff de ska arbeta. Bailey & Card (2009) anger organisering som en framgångsfaktor för nätbaserad utbildning. Det ska både vara lätt att navigera på nätet och vara klart och tydligt angivet vad som förväntas av studenterna
”They don’t want any big surprises” (Ibid, s 154).
Jag vill även koppla samman resonemanget ovan med Palmers (1998, i Kreber, 2006)
uttalande om att framgångsrik pedagogik handlar om att fokusera mer på ämnet än på
studenten. Ämnet är en nyckel till att fånga studenternas nyfikenhet och engagemang.
Av egen erfarenhet har jag märkt att det är lättare att uppnå goda resultat i sin pedagogiska verksamhet när man själv har och visar ett starkt intresse för ämnet, och kan
diskutera relevanta frågor i ett växelspel mellan teori och empiri. Det handlar om generositet och att kunna dela med sig av egna erfarenheter på ett personligt sätt. Jag ska
med en lärares professionalitet och på vetenskaplig grund sätta ämnet i en aktuell
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samhällskontext i syfte att studenten ska kunna utveckla sina kunskaper och sätt att
tänka.
8.2 Samhällsrelevans i utbildningen
Sådana pragmatiska frågor som diskuterades ovan hänger också samman med Taylor’s koncept om vad som är väsentligt: Horizon of significance (i Kreber, 2006). Det
handlar om relationer mellan ämne, lärare och studenter, dvs. den didaktiska triangeln
som i Taylor’s koncept sätts i en aktuell samhällskontext. Och SoTL handlar om att få
dessa relationer att fungera i lärande processer. Det bör betyda att läraren har en väsentlig uppgift att utforma kärnfull information om och upplägg av utbildningen, där
samhällsrelevansen ska framgå av utbildningens syfte.
Att som i exempel två låta studenterna reflektera fritt över en fallbeskrivning i litteraturen är ett sätt att lyfta in samhällsrelevans. De flesta kursdeltagare är yrkesaktiva
och bidrar med aktuella paralleller från sina egna erfarenheter. Deras engagemang och
”flytet” i deras personliga reflektioner måste kunna ses som en indikation på att
kursinnehållet är samhällsrelevant. Om litteraturvalet inte hade lett till meningsfulla
reflektioner så hade det betytt att kurslitteraturen var felvald och ett exempel på bristande didaktik.
8.3 Mobilisering
Min grundprincip för utbildning är att sätta studenterna i arbete. Jag brukar formulera
det som att jag ska arbeta så lite som möjligt medan studenterna ska arbeta så mycket
som möjligt. Det handlar om att tillämpa en didaktik som skapar goda möjligheter för
studenternas lärande. Det sker med relevant litteratur och iscensättning av flera varianter på lärtillfällen som tillsammans kan fungera för olika lärstilar.
Jag noterar att intervjuundersökningens resultat om studenternas preferenser stödjer
Hrastinskis (2009) tes om att alla tre generationer distansutbildning idag lever samtidigt. Det är inte så att studenten väljer bort att arbeta ensam bara för att utbildningen
är nätbaserad. Tvärtom, många använder nätet endast till att hämta hem det material
som finns upplagt för att kunna bearbeta det på sin egen kammare, utan att kommunicera med kurskamraterna. Samtidigt hyllas den teknik som möjliggör kommunikation
med bild och ljud.
Lena Sjödahls rapporter visar att det inte är utbildningens upplägg som skapar avhopp
utan det beror på externa faktorer. Samtidigt fanns det flera framgångsfaktorer att ta
lärdom av. Det är uppenbart att det finns potential att få högre genomströmning på
kurserna genom att uppmärksamma och kontakta de tysta studenterna, de som glider
ur kursen genom att hamna på efterkälken. Men att ta sig tid med de studenter som
försvinner ur kursen är ett problem som handlar om prioriteringar inom tillgängliga
resurser. Jag lämnar dessa frågor utanför denna kritiska granskning, eftersom de går
utanför det fokus jag vill ha på didaktiken.
8.4 Asynkron och synkron kommunikation
Eftersom resultaten av Lena Sjödahls studie visar att studenterna hyllade synkrona
virtuella möten, dvs. möten vid en viss tidpunkt i media som möjliggör samtidig ljudoch bildkommunikation, är det av intresse att ta del av Rydberg Fåhræs (2008) diskussion om skillnaden mellan att mötas i en lärosal på campus och att mötas på nätet
utifrån tidsaspekten. Fördelen med det synkrona mötet är möjligheten till omedelbara
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reaktioner. Om studenten, och nu är vi inne på ett av hörnen i den didaktiska triangeln, har lagt ner en massa arbete på att göra en presentation av sitt arbete eller ställer
initierade frågor efter att ha lagt ner mycken möda på att förstå ett lärostoff, så är otåligheten stor för att få återkoppling. Om det tar flera timmar eller dagar innan någon
reagerar så gror misströstan. Detta är något som även framkommer i en studie om
studenternas tillfredsställelse med nätbaserad utbildning (Thurmond et al, 2002). Författarna poängterar att det som händer på nätet är avgörande för studenternas tillfredsställelse och att de principer som gäller i ett klassrum på campus är lika viktiga för ett
virtuellt klassrum. En av dessa huvudprinciper är att bli sedd och få reaktioner på sina
prestationer (Thurmond et al, 2002).
Men det är inte bara fördelar med det synkrona mötet. Det blir tydligt när man tar del
av fördelarna med asynkron kommunikation som framför allt handlar om att det går
att i lugn och ro formulera sina inlägg. I klassrummet kan studenten både bli avbruten
och påskyndad, det slipper man om det istället handlar om att skriva och publicera en
text på nätet. Det är också möjligt att gå tillbaka till tidigare inlägg eller söka kompletterande information via webben innan en fråga besvaras. Rydberg Fåhræs (2008) uttrycker det som att ”den dialog som förs asynkront ofta blir mer eftertänksam och
sansad än den som förs ansikte mot ansikte” (s 97). I Baileys & Cards (2009) undersökning var det flera lärare som intygade att det asynkrona mötet är att föredra då det
betyder att läraren slipper besvara utmanande frågor från studenterna med ”Det vet
jag inte”. Läraren ges möjlighet att göra egna efterforskningar och att ge mer initierade svar.
En annan aspekt gäller studenternas olika personliga läggning. De som är mer tillbakadragna och blyga, och som därför har svårare att göra sig hörda i en realtidsdiskussion, ges större möjligheter att få framträda på lika villkor i asynkrona möten (Rydberg Fåhræs, 2008).
Av mina tre exempel framgår att jag själv har valt att tillämpa asynkrona möten. Mina
argument för detta är att ge studenterna så stor flexibilitet som möjligt samtidigt som
jag vill locka fram eftertänksamhet. Jag försöker samtidigt kompensera bristen på den
omedelbara reaktion som det asynkrona mötet leder till med snabb återkoppling, en
aspekt som jag utvecklar vidare i nästa stycke.
8.5 Snabb återkoppling
Begreppet ”timely” återkommer i den internationella forskningslitteraturen när det
gäller återkoppling. Timely kan både betyda att återkopplingen ska vara tidig och att
den ska komma i rätt tid (Webster’s New Encyclopedic Dictionary). Det behöver inte
vara samma sak. Ur lärarens synvinkel kan det handla om att ge feedback i rätt tid,
medan studenternas önskemål är att få snabb respons. Det jag finner i litteraturen är
studentperspektivet. Snabb återkoppling önskas. Det stämmer även med mina egna
erfarenheter av studenternas attityder och med Lena Sjödahls intervjuundersökning.
För läraren finns många fördelar med att vara närvarande på nätet och snabb med reaktionerna. Snabba reaktioner hindrar att studenterna bygger upp onödig irritation och
många frågor av ordningskaraktär som leder bort koncentrationen från ämnet kan förebyggas. Att vara snabb i reaktionerna betyder att arbetet kan bedrivas på ett mer
effektivt sätt. Men som lärare vill man bearbeta sina svar ordentligt innan de publiceras, man vill använda det handlingsutrymme som Rydberg Fåhræs (2008) tar upp när
det gäller asynkron kommunikation, kanske i syfte att få till stånd en eftertänksam
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dialog. Men Bailey & Card (2009) anger att studenterna behöver “appropriate and
timely feedback” på sina prestationer som en väsentlig faktor för effektivt lärande.
Jag tänker att det går att arbeta sekventiellt för att studenterna ska vara tillfredsställda.
Den snabba responsen behöver inte vara fylld med meningsfull information. Det kan
räcka med att omedelbart – i praktiken inom ramen för en normal arbetsdag – bekräfta
mottagandet av studentens meddelande, fråga eller inlämningsuppgift. Då skapar läraren sig ett tidspann inom vilket studenten är nöjd och inte ställer krav på kontakt. Tidspannet är inte oändligt. Det gäller att återkomma med den meningsfyllda återkopplingen i rimlig tid. Men tidsfristen kan göra att läraren hinner reflektera över vilken
återkoppling som är lämpligast. Det kan också hinna komma fler frågor från andra
studenter som gör att det är lättare att förstå studenternas situation och då kan återkopplingen till den som var snabbast bli bättre än den hade varit om svaret kom spontant och direkt.
8.6 Kommunikation i olika led
I forskningslitteraturen som behandlar nätbaserad utbildning är utvecklingen av kommunikationen studenter emellan en väsentlig faktor för deras inlärning. Det betyder att
den didaktiska triangeln kan tolkas i plural: det handlar inte bara om en typstudent
utan om flera studenter. Mångfalden av studenter är en potential för bättre lärande.
Inte bara att de är flera, utan för att de har olika förkunskaper och perspektiv på ämnet. Axeln mellan studenten och ämnet består av många olika relationer: olika studenter med sina personliga relationer till och syn på det studerade ämnet.
8.7 Innehåll, process och premisser
De 4R (Referera, Relatera, Reflektera och Rekommendera) jag tillämpar hanteras
olika beroende på vilken nivå studenten befinner sig. Det kritiska är Reflektionen. På
grundläggande nivå ställer jag bara krav på att studenten reflekterar över refererat och
relateranden samt över tänkbara konsekvenser av ett rekommenderat handlande. Detta
kan tolkas som den reflektion Kreber (2006) betecknar som innehåll och process. På
avancerad nivå ingår att reflektera över grundläggande antaganden och där kommer
premisserna i fokus.
”När vi observerar något har vi en tendens att blanda ihop det vi observerar i nuet med
den information som redan finns i långtidslagret” (Bjørndal, 2005, s 34). Citatet är ett
välformulerat sätt att uttrycka vad fördomar är. Att diskutera premisser är ett sätt att
ifrågasätta sina egna fördomar, eller att gå utanför sin egen referensram. Men detta är
det svåraste med reflektioner. Hur kan man ifrågasätta sin egen övertygelse? Det är
lika svårt som för den normaliserade att utmana normen. Den som lever mitt i en
norm och som aldrig känner dess negativa effekter har inga incitament att ifrågasätta.
Och jag tänker att det behövs en öppenhet för ifrågasättanden för att transformerande
kunskap ska komma till stånd. En sådan öppenhet utgår från att kunskap både är kontextuell, tillfällig och instabil (jfr Harding, 1991).
8.8 Mål eller syfte?
Kreber skriver att ”Certainly goals are important and no one would dispute this”
(2006, s. 89). Men jag vill ifrågasätta vår tids extrema målfixering. Ett mål är per definition mätbart. Man måste veta när man gått i mål, eller inte uppnått målet. Det är
därför vi använder oss av målformuleringar i kursplaner och betygskriterier. Läran_____________________________________________________________________
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demål beskriver vad studenten ska kunna medan betygskriterierna beskriver hur väl de
kan detta. Det räcker inte att studenten har gått åt ett visst håll för att få högsta betyg,
varje betygssteg har sina kriterier vilka är en form av målbilder.
Men mål är fållor som individen ska styras mot. Om man jämför ett mål med ett syfte
framkommer att syftesformuleringar medger en öppenhet för det okända. Syften
tvingar inte in i en fålla, det puffar på individen att ta egna initiativ. Mål kan därför
betecknas som instrumentella och möjligen kommunikativa, men de klarar inte att
skapa emancipation/frigörelse. Ett transformativt lärande som bygger på frigörelse bör
betyda ett lärande som leder in i det hittills okända. Att göra sig fri från något som
begränsar, utan att gå in i ett annat redan väl definierat regelverk.
Lloyd & Duncan-Howell (2010) ger stöd åt mitt sätt att tänka. Deras studie fokuserar
på lärares egen utveckling, dvs. ett av den didaktiska triangelns hörn. De har studerat
fyra webbaserade professionella nätverk. Resultaten ifrågasätter den, som de menar,
vedertagna modellen av professionell utveckling som en linjär och sekventiell process, ofta beskriven i metaforer av ”att växa” och ”att resa”. Det sekventiella i att växa
från att vara ett litet barn till att bli vuxen och det linjära i att företa en resa från en
viss geografisk punkt till en annan motsägs av deras resultat. Författarna visar istället
hur professionell kunskap om lärande utvecklas i cirklar på svårfångade och ostyrbara
sätt. De poängterar hur aktiviteter, innehållande både teori och praktik, i webbaserade
nätverk underlättar för en oförutsägbar utveckling. Lloyd & Duncan-Howell (2010)
skriver att det är just interaktiviteten mellan nätverkets deltagare som innebär lärande.
Att cirkla mellan olika teorier och praktiker kollegor emellan ger bättre lärande effekter än vad de på nätet aktiva lärarna kan uppnå enbart med hjälp av en extern expert.
Författarna hävdar att vara lärare på 2000-talet handlar lika mycket om att kunna hantera förändring såväl när det gäller sociala och tekniska aspekter som att behärska sitt
ämne. Deras slutsats är att de gamla metaforerna kan begränsa möjligheterna för professionell utveckling. Man växer vare sig man vill eller inte. Det är inte säkert att man
går från att vara ett okunnigt barn till att bli en insiktsfull vuxen bara för att man växer. Att resa till en förutbestämd plats kan innebära att du hamnar utanför ett modernt
centrum för lärande. Lloyd & Duncan-Howell (2010) pläderar istället för en ny metafor: den iterativa cirkeln som ger makten till individen att på ett självständigt och effektivt sätt ägna sig åt ett livslångt lärande.
8.9 Att möta en mångfald av studenter
I exempel tre framgick att jag bemöter studenterna med samma attityd oavsett deras
geografiska hemvist. Mötet med utländska studenter har fått mig att fundera mer över
vissa aspekter i min handledning. Exempelvis är det svårt att från namnet utläsa om
studenten är en man eller kvinna. Åldern vet jag heller sällan något om. Det gäller
generellt för distansstudenter, om jag inte går in och specifikt tittar på personnummer.
Men min reflektion är att ovissheten om dessa aspekter har bekräftat att jag inte skiljer
på förhållningssätt beroende på kön eller ålder. Jag använder samma språk och attityd
gentemot den jag handleder, oavsett om det är en kvinna eller man, yngre eller äldre.
En annan aspekt som lyfts fram till ytan i internationella utbildningssammanhang är
religion. Många av de utomeuropeiska studenterna tar öppet stöd från Gud. Vissa sänder mig välsignelser. Den religiösa omsorgen har skapat en viss förvirring och osäkerhet hos mig, och jag söker efter lämpliga sätt att hantera religiösa uttryck. Hittills
har jag valt att bemöta dem med tystnad. Jag besvarar aldrig den typen av uttalanden
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explicit. Implicit tar jag ställning genom att aldrig beröra deras Gudsfruktan/tro. Jag
adresserar enbart studentens egen visade och potentiella kompetens.
Mitt förhållningssätt kan vara ett exempel på det som diskuteras i forskningen om
lärarrollen: hur utvecklingen går från att vara läraren som ska förmedla kunskap till en
katalysator för studenternas lärande (Bailey & Card, 2009). Det betyder att fokusera
på axeln mellan studenten och ämnet i den didaktiska triangeln; att lyfta fram studentens lärande process. Det är något helt annat än att låta lärarens hörn dominera.
8.10 Utbildning som transformerande process
Bailey & Card (2009) skriver att principen om transformerande lärande kan inspirera
lärare till att strukturera den nätbaserade utbildningen så att relationerna mellan studenter underlättas och att studenterna engageras i lärprocesser. Jag har svårt att se att
mina kursupplägg verkligen bidrar till ett transformerande lärande. Det är något jag
behöver undersöka vidare. Jag är däremot övertygad om att det ligger frigörelse inneboende i distansutbildningsformen. Flexibiliteten i genomförandet gör att många som
inte skulle kunna gå en högre utbildning om den är knuten till campus får möjlighet
att göra det när det räcker med litteratur och en internetuppkopplad dator. Det är en
fantastisk känsla att läsa distansstudenters inlämningsuppgifter eller följa deras utveckling genom ett uppsatsarbete när jag vet att studenten sitter fast i en stuga på landet, eller finns ute i svårtillgänglig terräng, med ansvar för familj och arbete, eller en
situation av arbetslöshet. Det är uppenbart att distansutbildning har väsentliga demokratiska dimensioner som kan ge samhällsutveckling. På det sättet handlar distansutbildning i högsta grad om frigörelse och kan därmed även ses som en transformerande
process.
9. Slutsatser
Jag har ovan studerat nätbaserat lärande i allmänhet. När det gäller mitt eget ämnesområde gör Arbaugh et al (2009) en omfattande genomgång av litteratur som redovisar forskning om nätbaserad utbildning i företagsekonomi. De refererar till forskning
som daterar tillbaka till samma tidpunkt då jag själv började arbeta med distansutbildning. I en vision från 1996 om hur Internet skulle förändra handelshögskolorna pläderade Ives & Jarvenpaas för att nätbaserad utbildning skulle lägga större vikt vid studenternas eget ansvar för sitt lärande och att lärarrollen därmed skulle förändras.
Forskningen om nätbaserat lärande i företagsekonomi har blivit mer och mer frekvent
under 2000-talet och det verkar inte vara någon som har motsatt sig idén om förändrad ansvarsfördelning mellan studenter och lärare. Däremot framfördes ifrågasättande
om takten i en sådan utveckling (Gilbert, 1996).
Hur går det för studenterna att med större kommunikationsmöjligheter och med mer
lättillgänglig information också överta mer av ansvaret för sin egen kunskapsutveckling? Och hur går det för lärarkåren att anamma nya förhållningssätt i nätbaserad utbildning? Det är frågor som Arbaugh et al (2009) menar fortsätter att vara heta i
forskningen om nätbaserat lärande i företagsekonomi.
Lika väl som det har visat sig att effektiva pedagogiska principer för universitetsutbildning är tillämpliga oavsett om det gäller campus- eller nätbaserad utbildningsformer (se exempelvis Bailey & Card, 2009; Thurmond et al, 2002) så lär de frågor som
Arbaugh et al (2009) ställer inte heller vara begränsade till det företagsekonomiska
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ämnesområdet utan gälla för nätbaserat lärande generellt sett. Och den didaktiska triangeln finns i varje utbildningssituation, oavsett ämne.
Syftet med detta papper var att finna faktorer som bidrar till att det i praktiken kan bli
bra distansutbildning, ett slags ”best practice” när det gäller didaktik på nätet. Med
hjälp av introspektion och litteraturstudier har jag gjort en kritiskt reflekterande SoTLstudie. Resultaten visar att det som är goda didaktiska principer i campusutbildning
också gäller för nätbaserad utbildning.
Den didaktiska triangeln har läraren, studenten och ämnet som sina tre hörn och axlarna som binder dem samman är det som är utmaningen i lärande processer. Lärare
som älskar sitt ämne och som gör upplägg som underlättar för studenten att ha en direkt relation till ämnet, utan att ha läraren som mellanhand, har alla möjligheter att
skapa bra lärande processer. Pragmatiska frågor om att ha tydlighet i vad som förväntas att studenten ska göra är en tydlig framgångsfaktor. Det är även tillgänglighet:
läraren behöver uppträda som en ledare i betydelsen att underlätta för studentens lärande genom att närvara och se studenten. Till sist visar det sig att nätets förmåga att
understödja många-till-många kommunikation är en väsentlig faktor för att kunna
uppnå ett transformerande lärande. Detta är den faktor som jag själv behöver utveckla
vidare. Det gäller både för studenternas del och för det lärarkollegium jag ingår i.
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