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Kursplaneringsprojektet är för mig ett tillfälle att få en fördjupad förståelse för de pedagogiska idéer som togs i bruk när en terminsövergripande kurs planerades, utvecklades och
genomfördes vid socialhögskolan. Det är möjligt att ta del av texten som en historieskrivning
och analys av hur en kurs tar form med alla dess ambitioner, förtjänster, svårigheter och
möjliga brister. I analysen inryms givetvis även olika förslag på framtida förädlingar, vilket är
något som vi konstant arbetar med och kommunicerar kring i lärarlaget.
Texten tar upp terminens upplägg avseende målformuleringar, olika former av examinationsmoment, utvärderingar, lärar- och studerandeaktiviteter. Textens avslutande del argumenterar
för att ”mellanrummen” mellan olika kursmoment och/eller terminer i en kursplanering bör
ses som ”aktiva riktningsbärare” på det pedagogiska planet. Inte minst för att blivande
kursmoment med tillhörande lärandeaktiviteter på ett relevant, rättvisande sätt tidigt ska kunna inkorporeras i studenternas förväntan och funderingar dvs. över det som komma skall på
en utbildning …
Sopa21 – Termin II - Kursen Samhällsvetenskap och socialt arbete
Bakgrund: 2007 blev jag delaktig i ett lärarlag som planerade och sedan också genomförde
ett nytt kursupplägg på termin II. Förutvarande projektarbeten motsvarande uppsatser på Bnivå samt individuella hemtentamen ”skrotades”. Undervisningsblock som psykologi, socialpsykologi, sociologi samt socialpolitiken genomgick en översyn. Detta innebar även att den
tidigare tämligen traditionella formen av kunskapsöverföring i form av förmedlande föreläsningar genomgick en inventering. Drivkrafter i förändringsprocessen var att vitalisera
undervisningen där den pedagogiska formen med tonvikt på studenternas egen förmåga till
lärande i samverkan med olika former av övningsmoment sattes i centrum.
Ett annat sätt att definiera situationen, var/är att lärarlaget i botten hade en tillräckligt stor
trygghet i det ämnesmässiga kunnandet i kombination med möjligheten att fokusera på
processen av lärandet som sådant. Detta var - och är fortfarande - något tämligen nytt och
stimulerande för mig personligen, då det handlar om att ingå i ett nära samarbete med
lärarkollegor som kontinuerligt problematiserar studenternas möjligheter till lärande och
läroprocessen ”i sig själv” - utifrån ett perspektiv som tydligt innefattar ett holistiskt synsätt
där olika former av strategier för studenternas egna möjligheter till lärande har en stor
prioritet på den ”kommunikativa agendan”. Men, och det är viktigt att poängtera, att ingå i
dessa planeringsprocesser handlar också om ett likaledes kontinuerligt ”givande och tagande”
av så kallade ”objekt - kärleksobjekt” i form av tidigare invanda pedagogiska strategier med
tillhörande övningsmoment.
När jag tar del av John Biggs & Chaterine Tangs bok Teaching for Quality Learning at
University (2007) är det möjligt att avläsa hur kursen Samhällsvetenskap och socialt arbete
innehåller flera av de aspekter som inbegrips i ”kvalitetstänkandet” i Biggs & Tangs analys
samt i bokens bärande argumentation för hur en kurs skall skapa förutsättningar för ett
djupgående samt mer självreflekterande lärande dvs. kunskap som stannar kvar och även
inbegriper kunskapsbearbetningen som sådan. Mer om detta längre fram i texten…
Kursen/terminens upplägg i sin nuvarande form:
Terminen är uppdelad i tre moment. Först ut är momentet ”Individ och samhälle/IOS” som
inrymmer psykologi, socialpsykologi och sociologi sedan kommer momentet ”Ekonomi,
politik och samhälle/EPS” som i sin tur inrymmer, statsvetenskap, socialpolitik och samhällsekonomiska teoribildningar. Slutligen har vi det något mer nydanande momentet för termin II
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med titeln; ”Samhällsvetenskapliga perspektiv”. Detta kursmoment sträcker sig över hela
terminen och är huvudsakligen baserat på studenternas egna kursrelaterade arbeten med olika
övningsuppgifter. Sammanlagt handlar det om cirka ett tiotal reflektionsuppgifter med kursrelaterade övningar som genomförs individuellt skriftligt och sedan kommuniceras muntligt
på likaledes ca 10 möten under terminens gång. Redovisningen sker i reflektionsgrupper
bestående av ca 8 studenter och en lärare - handledare - i varje grupp. Den sista reflektionsuppgiften varje termin benämns ”slutreflektion” är något större till formatet - 7 till 9 sidor och är en syntes av två valfria och tidigare gjorda reflektionsuppgifter.
Till detta kommer två examinationsdagar med begreppskontroll och skrivandet av en essä
som inrymmer en problematik av relevans både för det enskilda ämnesmomentet dvs.
undervisningsblocket i fråga och socialt arbete som verksamhetsområde.
Kortfattat utgör föregående beskrivning nuläget för kursen Sopa21 som är fokuseringen för min kursplaneringsprojekt, vilket jag ser som en möjlighet att avläsa kursen från ett
perspektiv av holism utifrån dess ursprungliga intentioner dvs. att se var den befinner sig och
är på väg. Inte minst eftersom en kurs även har ett slags ”eget livsförlopp” som en självgenererande kraft där kursen i form av sin existens, socialt och psykologiskt, i mötet med
studenter och lärarkollegor genomgår olika former av förädlingar, vilka emellanåt är nästan
obemärka i sitt momentana tillstånd.
En fokusering som kommer att avhandlas i kursplaneringsprojektet är ”mellanrummet mellan
kursblocken” som berör SOPA 21. Det handlar då om inledningen av kursen ”början” sedan
”mitten” och det perspektivskifte som det innebär för kursens deltagare i övergången från det
samhällsvetenskapliga delmomentet ”Individ och samhälle/IOS” till det ”Ekonomiska och
socialpolitiska delmomentet/EPS”. Samt ”slutet”, som utgörs av kursen avslutande reflektionsövning där ett vetenskapsteoretiskt synsätt på socialt arbete spelar en betydelsefull roll.
I detta ”nystande” kommer jag att finna såväl hindrande som främjande faktorer för lärande.
En metafor presenteras som rörande ”mellanrummet mellan kursblocken” och målformuleringen av en kurs:
Ursprunget till idén om ”mellanrummen mellan de mer ämnesspecifika kursblocken” går att
härleda till när jag arbetade som lärare och forskare vid Fysisk Planering vid Blekinge
Tekniska Högskola åren omkring millennieskiftet. Och där just mellanrummen mellan hus
och bostadsområden var och fortfarande är objekt för olika former av aktiva planeringsinsatser avseende grönytor, gångstigar, samlingsplatser etc. På modet just då - åren efter
millennieskiftet - var inom utbildningen att ta stor hänsyn till aktiviteter som faktiskt sker i
dessa ”mellanrum mellan husen” och planera för de behov som då uppstår. I enkel form kan
det handla om att informella gångstigar ”upptrampade” av bostadsområdets invånare senare
görs permanenta eftersom dessa konkret visar på det naturliga förflyttningssättet i ett
bostadsområde. Ibland måste dock dessa ”informella färdvägar” möta motstånd så att
arkitekternas redan färdigställda transportvägar och samlingsplatser används i stället.
På liknande sätt ser jag på planeringen av en kurs där målformuleringen till en början i sitt
skissartade tillstånd utgör en slags vision av vad som vill uppnås med kursen i fråga. Den
skall vara tillräckligt bred och övergripande för att inte låsa fast lärarlaget vid en pedagogisk
modell som sedan kan visa sig alltför ohanterlig i sin fyrkantighet – sk formella och redan
utstakade färdvägar till kunskap - men målformuleringen får därmed inte heller vara så
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allomfattande att den inte kan fungera som en slags ”riktningsbärare” på det ämnesspecifika
planet för kursen som helhet - om de informella färdvägarna tar överhanden.
Kortfattat handlar om hur mycket en kurs operativt tål av alternativa riktningar och emellanåt
även revideringar under kursen gång på det kunskapsinhämtande planet. Och nu kommer…
A - Sopa21´s övergripande målformulering under rubriken allmänna uppgifter där det
tydligt går att följa hur det samhällsvetenskapliga perspektivet kombineras med olika former
av "nyttoaspekter" som är giltiga för socialt arbete:
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om samhällvetenskapliga perspektiv och
begrepp med relevans för socialt arbete. Ett övergripande mål med kursen är att studenterna
efter genomgången kurs har kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ger dem en
stark bas för deras professionella vetande och fortsatta kunskapsbyggande om människor och
de samhällen som de bildar och lever i. Studenterna tränas under kursen i att betrakta
individer och samhälle ur olika perspektiv och att tolka skeenden med hjälp av olika
samhällsvetenskapliga teorier och begrepp. Centrala teman som följer genom kursen är
frågor om behov, om makt samt om individen i relation till staten, samhället och andra
individer.
Sedan den direkta målformuleringen:
För att bli godkänd på kursen ska studenten
¤ visa grundläggande kunskaper om individers utveckling och interaktion samt om
samhälleliga strukturer, institutioner och system
¤ visa grundläggande kunskaper om psykologiska och sociologiska begrepp och teorier
¤ visa grundläggande kunskaper om ekonomiska och politiska förhållanden i samhället, såväl
nationellt som internationellt
¤ visa kunskaper om välfärdsstatens utveckling och uppbyggnad ur nationellt och europeiskt
perspektiv
¤ visa grundläggande kunskaper om demokratins och politikens betydelse för socialt arbete
¤ ha förmåga att utifrån olika samhällsvetenskapliga perspektiv genomföra teoretiskt
förankrade analyser av praktiskt relevanta problem i det sociala arbetet och socialpolitiken
¤ ha ett förhållningssätt som bidrar till utveckling och utövning av socialt arbete och
socialpolitik grundat i kunskap och människosyn i linje med de mänskliga rättigheterna
Viktiga teman som återkommer i ovanstående texter är att förstå hur samhället i sig skapar
betingelser för socialt arbete. Vidare, hur detta helt naturligt omfattar ekonomiska, politiska,
sociala och psykologiska aspekter på flera nivåer. Vi ser därmed också hur texten möjliggör
ett lärande i samspel med flera olika former av kunskapsinhämtning, som täcker flera olika
vetenskapliga discipliner. Med andra ord, den breda vägen är utstakad, riktningen finns och
som ”pluseffekter” i sammanhanget är det möjligt att utläsa hur terminens lärande och
professionen socialarbetare/socionom besitter kvalitéer som inrymmer dimensioner av såväl
moral som etik. Låt oss nu se hur dessa ”substanser” skall analyseras på det operativa planet
dvs. den pedagogik som inryms i kursen och hur den presenteras för studenterna.
B ... Den första september börjar du din andra termin på socionomprogrammet. I detta
välkomstbrev ska vi kursföreståndare ge dig en första inblick i hur SOPA21 är uppbyggd
pedagogiskt och innehållsmässigt och vilka förväntningar vi har av dig som student ...
I den efterföljande texten återfinns ord som ... studentcentrerat ... att vi som lärare skall ...
stötta, handleda, ifrågasätta, visa vägen mm för din läroprocess. Under terminen kommer du
därför att läsa, skriva, presentera, diskutera, reflektera i stor omfattning ... i en läroprocess
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där studenterna skall utveckla förmågan att skriva vetenskapligt och att argumentera med stöd
av vetenskaplig teori. Vidare, presenteras användandet av kursens Internetportal som ett
viktigt pedagogiskt verktyg för lärandet. Detta avseende att såväl hämta in uppgifter/övningar
som att publicera sina egna arbeten och att då göra dessa tillgängliga för lärares/handledares
och kamraters granskning. I en pedagogisk process där det reflekterande lärandet är i centrum
dvs. att inte släppa taget om en arbetsuppgift för tidigt. En form av ”kunskapens idisslande”,
ett uttryck som jag för första gången tog del av via mina lärarkollegor på kursen, som innebär
att studenterna inte skall släppa taget om det egna kunskapsinnehållet alltför snabbt,
exempelvis i skrivandet av korta papper/reflektionsuppgifter. Det handlar då om att fullfölja
tankeprocessen genom att skriva efterreflektioner som på det tankemässiga planet skall
tillföra substans till den ursprungliga arbetsuppgiften/reflektionsuppgiften.
Vad kan då förädlas i målformuleringen?
Jag anser att formuleringen generellt sett ger kursen ett stort mått av flexibilitet såväl ämnesspecifikt som i det pedagogiska genomförandet. Dock, om vi urskiljer nyckelord som …
välfärdsstat … nationellt och europeiskt perspektiv … demokratins och politikens betydelse
för socialt arbete … och en människosyn i linje med mänskliga rättigheterna … finner vi helt
naturligt att ett internationellt jämförande perspektiv inbegriper fler länder än vad som finns
inom Europa. Det är möjligt att problematisera kring dessa begrepp och att då prata om
exempelvis olika former av välfärdstater dvs. en definition i pluralis blir då högst relevant.
Vidare, möjligheten att välfärdsstater kan kontrasteras mot ”icke-välfärdsstater” i en jämförande analys. Det handlar exempelvis om länder där mänskliga rättigheterna mest finns ”på
pappret”, samt förmågan att problematisera kring hur olika samhällen efterlever de mänskliga
rättigheterna. Inte minst eftersom socialarbetare säkert kommer att möta människor från
länder där ”demokratiska kriterier” och ”mänskliga rättigheter” ej efterlevs och/eller betraktas
annorlunda. I vissa sammanhang kan detta även inbegripa olika synsätt på exempelvis
mänskliga rättigheter som finns i vårt eget land. Något som även kan vara direkt uttalat i
kursens målformulering är studenternas träningen i förmågan att arbeta individuellt och i
grupp, samt att studenterna dessutom ger feedback på varandras alster/ övningsuppgifter.
Mitt förslag till förädling av målformuleringen är på ett övergripande plan att understryka
betydelsen av att kunna, reflektera och problematisera kring de teman som tas upp dvs. att
betona förmågan till djupinlärande. Något som ligger helt i linje med Biggs & Tangs
(1997:288ff, se även Maria Weurlander 2006:3ff) resonemang att ”delarna i hela kedjan” från
planering, mål, lärande till examination både skall harmoniera och understödja varandra.
Fram till nu har jag övergripande redogjort för Sopa21´s bakgrund på planeringsstadiet år
2007 följt av kursens nuvarande upplägg med tillhörande målbeskrivning. I sammanhanget
har redogjorts för fokuseringen kring mellanrummet mellan kursen stora ämnesspecifika
block ”Individ och samhälle ” och ”Ekonomi, politik och samhälle” samt möjligheten att även
se kursens inledande och avslutande delar som ”riktningsbärare” på det ämnesspecifika och
på det pedagogiska planet. Något som gäller terminen som helhet, men även terminen i
relation till andra avgränsande terminer inom utbildningen.
Därmed är texten ”kursplaneringsobjektet” framme vid en brytpunkt där jag utgår
från ”kärnan” i pedagogikkursens teoretiker Biggs & Tang för att komma vidare i
analysen av Sopa21´s aktiviteter på det lärande, undervisande planet:
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Biggs och Tang (2007:247ff) tar upp hur inlärningcykeln, reflection, application och evaluation
/ reflekterande – användbarhet, tillämpning – utvärdering / utgör basen för alla former av
kvalitativa förbättringar av undervisning och lärande. Det utgör samtidigt en viktig poäng för
hela boken utifrån nyckelordet transformative reflection, vilket är ett reflekterande förhållningssätt som tar avstamp i undervisningssituationen och lärandet som sådant, samt att
denna process av förädling av lärandet inbegriper samtliga deltagande parter vid en institution
dvs. studenter, lärare och även institutionen som tillhandahåller undervisningen i egenskap av
organisation. Målsättningen är att uppnå constructive alignment, en kontinuerlig och
konstruktivt förhållningssätt till lärandet, vilket då snarare skall ses som ett tillstånd av
”kontinuerlig strävan” än slutstationen när det gäller insatser på det pedagogiska planet.
Insatser som handlar om att möta studentens lärande där det befinner sig och att dessa insatser
skall hamna inom den eftertraktade sfären ”djupinlärning”. Till detta läggs det reflekterande
förhållningssätt som gör att målet med lärandet uppnås (Biggs & Tang 2007; 20ff, 64ff, 247ff).
Tre frågor/påståenden är av vikt i sammanhanget:
1. Vad vill jag att mina studenter skall lära sig?
2. Vilket är det bästa sättet utifrån mina omständigheter och tillgängliga resurser att få dem
att lära sig det?
3. Hur kan jag veta hur och hur bra de har lärt sig detta?
(Biggs, Tang 2007:249)

Fråga nr 1 kan kopplas till substansen, innehållet i lärandet. Fråga nr 2 till undervisningsaktiviteterna som en adaptiv, motiverande och igångsättande process. Och slutligen fråga nr 3
som kan länkas till ”kunskapskontrollen/examinationen”, vilket givetvis även kan ses som en
kunskapsutvecklande aktivitet.
Via föregående resonemang ges nu möjligheter att utröna Sopa21´s läraraktiviteter:
Sopa21´s idealtillstånd – dess kontinuerliga strävan - inom lärarlaget är att främja
studenternas kunskapsinhämtning och utveckling via övningar – både individuellt och i
grupp. På liknande grundvalar kan vi lärare ses som ”övningsledare” som på våra lektioner
förvisso tillhandahåller delar av ”stoffet” för bearbetning, men våra föreläsande moment är
inte litteraturersättande och våra övningar är likaledes inte heller möjliga att ersätta med
kurslitteraturen. Detta gör att kursen bärs upp av två pelare i interaktion och samverkan;
litteraturen samt övningar i grupp och individuellt.
Detta går inte att enhetlighet att redovisa via ”lärstilen som singularis” och skall i mina ögon
inte heller vara så med all den monotoni detta hade skapat för kursen som helhet. Mer
konstruktivt är att beskriva lärarlagets medlemmar som bärare av olika former av ”lärstilar”
och att dessa är under kontinuerlig utveckling, vilka i sin tur är nära länkade till ”kursens idé”
på det pedagogiska planet – den tredje pelaren som är utläsbart i Biggs och Tang med
målsättningen att uppnå constructive alignment (2007: 20ff, 64ff, 247ff, se även föregående textstycken i kursplaneringsuppgiften) där studenterna egen förmåga till djupinlärande sätts i centrum.
I lärarlaget är ovanstående aktivitet centrerad till arbetet i reflektionsgrupperna där studenterna muntligt redovisar sina skriftliga minipapers/reflektionsuppgifter och att studenterna efter
redovisningen av uppgiften fortsätter kunskapsbearbetningen i form av en skriftlig efterreflektion. I denna aktivitet arbetar lärarlaget samstämmigt på det övergripande pedagogiska
planet. Det handlar om ”fyra plus fyra” lärare som i sina respektive reflektionsgrupper i Lund
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alternativt Helsingborg ger i återkoppling, examinerar och utvärderar hur studenterna
bearbetar och löser sina reflektionsuppgifter. Samt, att vi lärare i denna process finner den
enskilda studenten i sitt lärande och ger det stöd som behövs för fortsatt progression. En
viktigt pedagogisk poäng i sammanhanget är att lärandeprocessen bygger på att studenterna
alltmer under terminens gång skall lita på sin egen förmåga till återkoppling på varandras
texter/insatser.
Lärande, examination och återkoppling - hur kan då undervisningen se ut och fungera
konkret …
Som nämnts tidigare är Sopa21 bärare av flera olika kursmoment med tillhörande ”lärstilar”
och olika former av övningsmoment. För att exempelvis ta upp inledningen av kursen –
”början” - handlar den om att vi bekantar studenterna med den övergripande pedagogiska
idén om det reflekterande lärandet, arbetsgången med reflektionsgrupper och reflektionsuppgifter samt olika examinationsformer som är kontinuerligt löpande under hela terminen.
En examinationsordning som vanligtvis innefattar ca tre examinerande moment under loppet
av två veckor dvs. reflektionsuppgifterna som tillsammans med studentens skriftliga och
muntliga redovisning/diskussion under reflektionsmötena utgör enskilda examinationstillfällen. Till detta kommer studentens skriftliga inlämning av efterreflektioner samt olika
övningar som genomförs i samband med lektioner/föreläsningar samt redovisas och
examineras – ofta under en och samma lektionsdag. Slutligen har vi två ”uppsamlande
examinationsdagar” - en efter varje kursblock – som i nuläget omfattar en begreppskontroll
avseende olika nyckelbegrepp från kurslitteraturen samt en essäfråga som analyseras med
både teorier och egna tankegångar av relevans för kursblocket i fråga. Poängen är att den
kontinuerligt löpande examinationsordningen under terminens gång både skall fungera och
upplevas just som en kontinuerlig och naturligt integrerad del av studierna.
Har vi då lyckats och hur skall vi lyckas bättre, utifrån att begreppet ”constructive
aligment” som enligt Biggs & Tang (se exempelvis 2007:7ff) handlar om att lärandet är en
form av anpassad process till läraktiviteterna i relation till att nå förväntade mål
– med tonvikt på djupinlärning och tillhörande progression.
Ett annat sätt att definiera ovanstående process är att Sopa21 har intentionerna att stoffet som
ligger grund för kunskapsinhämtning med övningar, lärande aktiviteter, examinerande
moment skall ingå i ett väl integrerat förlopp, ett ”flöde av kontinuitet” under terminens gång.
Jag bedömer utifrån egna erfarenheter och via samtal med mina lärarkollegor att vi lyckats
med detta i reflektionsgrupperna. I en lärandeprocess där de examinerande momenten har
rutiniserats in i undervisning på tämligen naturliga grundvalar, där studenterna går från bearbetning av andras stoff till det egna dvs. från att ta del av andras kunskapsobjekt till att
förädla det egna – som minipapers/reflektionsuppgifter, efterreflektioner och diskussioner
som avläsningsbart i form av djupinlärande (om djupinlärning, se även Biggs & Tang 2007:78 relationel learning i överenstämmelse med SOLO-taxonomin).
Om däremot ”constructive aligment” med tillhörande djupinlärning enligt föregående
definition även skall utgöra ett riktvärde för terminens båda uppsamlade examenstillfällen –
ett efter varje enskilt kursblock - har vi ännu inte lyckats inkorporera dessa tillfällen i
terminens ”examinerande flöde av kontinuitet”. Detta trots att studenternas övningar i
reflektionsgrupperna kan ses som träningsmoment inför kursens uppsamlande examenstillfällen. Det handlar då om både förmågan att arbeta med och analysera fallbeskrivningar på
vetenskapliga grunder.
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Är det då något problem att olika examinationsmoment med olika bedömningar och
målsättningar, samexisterar på en och samma utbildning?
Det är ju tämligen naturligt att en och samma kurs, ofta innehåller examinationsmoment som
befinner sig inom sfärerna ”formative assessment” dvs. en bedömning av studentens
utveckling där hon själv är med och tar ett kontinuerligt ansvar för det egna lärandet och
likaledes fortlöpande kan justera sin progression genom att bearbeta ”brister och förtjänster”
som identifieras under kursens gång. I relation till ”summative assessment” – en summerande
bedömning med allt vad det innebär av kunskapskontroll på instrumentella grundvalar i form
av salstentamen etc (Biggs & Tang 2007:163ff. Cormac McGrath 2007).
Utifrån mitt synsätt handlar examinationsordningen på Sopa21 om att uppnå en balans mellan
olika former av examinerande moment enligt idén om att det ”kontinuerliga flödet av examinationer” synliggörs för studenter. Detta utifrån ett idealtillstånd där uppsamlande
examinationer inom sfären ”summative assessment” inte överskuggar – arbetsmässigt och
psykologiskt - examinationsformer som är kontinuerligt löpande i reflektionsgrupperna under
hela terminens gång. Utifrån studenternas perspektiv - naturligtvis även för oss lärare - är det
viktigt att inte värdet ”devalveras” på arbetsinsatserna som är tillhöriga sfären ”formative
assessment”, vilket är fundamentet för kursen i sitt rådande tillstånd.
Ett problem är nu identifierat som handlar om svårigheten att hantera en balanssituation
mellan examinationsformer tillhöriga ”formative respektive summative assessment”. Här
finns nu olika möjliga lösningar. Den första (A) kan handla om att reducera sfären
”summative assessment” så mycket som möjligt i de olika utbildningsmomenten. Det kan
innebära avskaffandet av såväl terminens essäskrivande salsexamination som den renodlade
begrepps och kunskapskontrollen i sin nuvarande form. Övningsuppgifter och olika former av
projektarbeten kan då komma att utgöra möjliga ersättare för studenterna. En annan utvecklingsbar strategi (B) är att harmoniera salsexaminationerna – essä/begreppskontrollen – med
individuella övningsuppgifter i reflektionsgrupperna. Detta är något som förvisso redan görs
på kursen, men det går att utveckla än mer.
Poängen är att reducera den ofta alltför stora fokuseringen på ”tentan/examinationen” med
tillhörande instuderingsstrategier som huvudsakligen bejakar lärandet utifrån formeln ”vad
som är tenta-relevant eller ej”. Det som är möjligt att vinna – utifrån ett idealtillstånd – är att
kopplingen mellan studenternas arbete i reflektionsgrupperna och salsexaminationen görs
tydligare. Jag är medveten om att detta låter som en traditionell form av examinationsstruktur,
där övning plus övning plus övning är lika med uppsamlande examination. Men, och det är
viktigt att betona, utifrån en omvänd tågordning dvs. att det är de uppsamlande examinationerna som skall anpassas till det kontinuerligt löpande arbetet, vilket gör att den formativa
inhämtningen, redovisningen av kunskap är det som sätter agendan även för det som
examineras summativt. Bara genom att vara bärare av ett sådant tänkesätt, öppnar i mina
ögon upp för kreativa lösningar och möjligheter vad som gäller examinationsformer som
harmonierar och inte motverkar varandra.
I sammanhanget får inte glömmas bort att traditionella examinationsformer – exempelvis
salstentor – på det kognitiva, det pedagogiska planet ”tydligt” handlar om att övervinna
hinder, vilket har som effekt ett växande – inte minst när det handlar om självförtroendet.
Dock, samtliga studenter på en utbildning kommer inte att övervinna alla hinder i föregående
förlopp. I detta inryms den komplexitet som är giltig för professionsutbildningar som
fokuserar på att arbeta med människor, där någon form av lämplighetsprövning är högst
relevant. Operativt kan det innebära att studenterna kontinuerligt under utbildningens gång
7
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måste motivera varför de vill bli socionomer och att det även i dessa ”motiveringar” går att
finna en progression, en ökad och mer preciserad medvetenhet.
Utvärderingar:
Frånsett tämligen traditionella examinationsformer och en internetbaserad utvärdering vid
terminens slut använder vi oss utav fem sorters utvärderingsmoment i Sopa21.
Ett: En kommunikativ och associativ utvärdering som utföres i förläsningssal med samtliga
studenter på kursen – i mitt fall med studenterna i Lund. Ett utgångsläge är att kommunicera
kring parametern ”bra till dåligt” som är vanligt förekommande i utvärderingar. Genom att
vara kommunicerande och associativ är det möjligt att inte låsa fast studenternas
bedömningar i alltför låsta - icke konstruktiva - tillhörigheter på denna parameter. Genom att
istället koppla det som upplevs bra eller dåligt på kursen till olika faktorer, som exempelvis
”förädlingsfaktorer”, ”tråkighetsfaktorer” och sist men inte minst ”skojfaktorer” öppnas upp
för en dialog som ofta blir frigörande, då den inte låser fast vid enbart fel – sjukdomsförklaringar - utan också visar på möjliga lösningar – medicin/botemedel. I denna form av
utvärdering är tidpunkten avgörande då den inte bör ligga alltför nära till uppsamlande
examinationsmoment – likväl som inte alltför långt ifrån det kursmoment/block som skall
utvärderas - och definitivt inte på väg in i nästföljande.
Två: Ett formulär – se bilaga 1 – som tar fasta på den kunskap som genereras av det egna
ansvarstagandet för lärandet – exempelvis i reflektionsgrupperna - respektive det förmedlande
lärandet som har sin bas i ett mer traditionellt förmedlande av kunskap – exempelvis via
storföreläsningar.
I båda formerna finns det främjande och hindrande faktorer som kan utrönas med hjälp av
formuläret, som är centrerat kring studenternas lärandeupplevelser i relation till den egna
studiesituationen. Intressant är också att ta del av hur studenterna reflekterar kring avsiktlig
kontra oavsiktlig ej planerad och ej förutsägbar kunskapsinhämtning. Personligen brukar jag
”bläddra igenom” de inlämnade och ifyllda formulären, vilket snabbt ger en överblick av
kursen som helhet – utifrån studenternas perspektiv.
Tre: För att bedöma, men framförallt för att kommunicera kring hur arbetsklimatet upplevs
av studenterna i reflektionsgrupperna använder vi oss av ett frågeformulär – se bilaga 2.
Frågeformuläret utgör även en gemensam nämnare för att på ett reflektionsmöte analysera
gruppens dynamik och hur det möjligt att tala om en progression även för gruppen som helhet
vad som gäller arbetsformer, förmåga till ömsesidighet i kommunikation etc.
Fyra: Handlar om ett formulär – bilaga 3 – med två öppna utvärderande frågeställningar, som
ges till studenterna under terminens absoluta slutskede, som en övnings uppgift att fyllas i och
avhandlas under en och samma dag. Detta i kombination med utvärderingsform nr. Ett som
denna gång avhandlar terminen som helhet. Formulärets frågeställningar är: Vad har jag lärt
mig? Hur gick det till? i en reflekterande anda som utgör ett riktmärke för kursen som helhet.
Utvärderingsmomenten Ett tom. Fyra tar avstamp i studenternas egna upplevelser av lärandet,
gruppdynamiken och progressionen. Det är också möjligt att se dessa utvärderingar som
läromoment i sig själv. Tydligt är hur momenten kan kopplas till den formativa sfären av
utvärdering (se Biggs & Tang 2007:253ff) när studenternas utsagor om sitt eget lärande ingår i den
spiral av förädling som är giltig för kursen som helhet. Något som sin tur är relevant att länka
till utvärderingsmoment nr…
8
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Fem: som handlar om lärarlagets kontinuerliga möten under terminen gång. Möten som dels
avhandlar arbetet som reflektionsgruppshandledare och dels tar avstamp i våra egna
erfarenheter som lärare på kursen. I detta utbyte av erfarenheter kommuniceras kontinuerligt
studenternas möjligheter till förbättrat lärande. Utvärderingsmomenten Ett tom. Fyra är av
stor betydelse i sammanhanget. Tillika är det inkorporerat med vår egen progression som
lärare på kursen.
Vad som kan göras bättre i ovanstående moment är främst sammanställningen, samordningen
och redovisningen av dessa, vilket då givetvis ”också” handlar om resurser för möjligheten att
genomföra detta. En idé till utvärdering är nummer Sex – här som ett tankeförslag - att den
internetbaserade utvärderingen inkorporeras i slutfasen av terminen som ett övningsmoment.
Lärare och studenter kan då samverka i utvärderingens sammanställning – dock, med ett
förhållningssätt - en etik - som inte främjar personangrepp och där målsättning är att ge
konstruktiv kritik. Det som finns att vinna i ett sådant upplägg är både en mycket högre
svarsfrekvens i kombination med ett större engagemang från studenternas sida.
Avslutande diskussion:
Om Sopa 21´s pedagogik och att förstå en terminsövergripande kurs, var den befinner
sig och är på väg – med allt vad det innebär av möjliga förädlingar… Med en
återkoppling till metaforen rörande ”mellanrummen mellan kursblocken” …
Ovanstående avslutande rubrik berör mina intentioner med kursplaneringsuppgiften, som ett
tillfälle att med hjälp av föreläsningarna, diskussioner i verkstads-/arbetsgrupper med lärarkollegor, kurslitteraturen och skrivandet i sig självt, skapa en fördjupad förståelse av den kurs
som jag och mina kollegor lägger ner mycket arbete och energi i. Egentligen är detta inte
speciellt annorlunda än den målsättning och pedagogiska metodik som vi lärare på kursen
Sopa21 har med studenternas skrivande av slutreflektionsuppgiften – som kan liknas vid kortuppsatser där tidigare gjorda reflektionsuppgifter fördjupas med hjälp kurslitteratur och nya
infallsvinklar via studenternas diskussioner samt ganska korta och kärnfulla föreläsningar.
OK, här befinner jag mig nu som en studerande i högskolepedagogik för att bättre förstå mitt
sätt att agera som lärare – intressant. Och vad har hänt? Jo, i enlighet med pedagogikkursens
intentioner har en bild av Sopa21 som helhet utkristalliserats - dvs. av termin II på socialhögskolan. En bild som inte var lika tydliggjord tidigare. Detta trots att jag har varit med om
att utforma delar av kursen välkomstbrev och frekvent deltagit i diskussioner gällande
pedagogik med kollegor från lärarlaget – som en av fyra kursansvariga.
Med andra ord, borde jag i skrivande stund ha möjlighet att reflektera kring kursens ”styrkor”
och eventuella ”svagheter” dvs. det som kan planeras och genomföras bättre på det övergripande pedagogiska planet utan att för tillfället vara alltför personligt involverad i ”kursens
tänkande” – ett guldläge för en antropolog i form av undertecknad.
Styrkan med kursen är att studenterna inte är anonyma utan synliggjorda inom den kontinuitet
som består av det löpande arbetet i reflektionsgrupperna. När vi finner problematik på det
lärande planet kommuniceras detta snabbt och effektivt inom lärarlaget. Emellanåt är det tom
möjligt att förebygga en sådan problematik innan den uppstår.
Studenterna tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande, sina egna studier, med allt vad det
innebär att fullfölja intentioner i kunskapsinhämtandet, att identifiera kunskapsluckor etc.
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vilket utgör hörnstenar i det PBL baserade lärandet. Vidare, att göra kunskapen – slutsatser
och funderingar - kommunikativa och att förmedla det till reflektionsgruppens medlemmar,
där diskussionen i sig självt ingår i den löpande process som förädlar kunskap. Det handlar då
om vetskapen om att kunskapsbearbetning ”också” är en kollektiv process – plus att få en
ökad erfarenhet hur en sådan process kan genomföras operativt – återigen hörnstenar i PBL
lärandet.
Vi – reflektionsgruppshandledarna - kan löpande få en bra uppfattning om studenternas
individuella progression genom att vi följer upp hur de löser kursens reflektionsuppgifter, en
slags utvärdering som kontinuerligt befinner sig parallellt med kursens övriga moment av
utvärdering (se sidan 5 i kursplaneringsuppgiften). I sin tur svarar det på frågorna: Vad vill jag att
mina studenter skall lära sig sig? /// Hur kan jag veta hur och hur bra de har lärts sig detta?
(Biggs & Tang 2007:249 och Kursplaneringsuppgiften sidan 5).

En annan styrka både på det kunskapsinhämtande och kommunikativa planet är användandet
av en Interportal – LUVIT (anm. 2020 sker en övergång till CANVAS) – vilken
möjliggör kontakter med socialarbetare i flera olika världsdelar. Vidare, att studenterna
och vi lärare på ett enkelt sätt har tillgång till och kan utbyta skriftligt material, att en hel
del litteratur är nåbar via ”nätet” samt att Internetportalen möjliggör olika former av
guidning i relation till det ”globala och massiva mediabrus” som präglar vår samtid.
Föregående textavsnitt påvisar främjande faktorer för lärandet men också möjliga
hinder, eftersom det enligt mitt synsätt handlar om att ”balansera” – exempelvis att
studenterna själva måste utarbeta formerna för arbetet i reflektionsgrupperna, men ändå
behöver en inledande guidning. Att vårt ansvar som lärare avseende den ”lärande uppgiften”
inte sker på bekostnad av studenternas. Jag brukar se det som att vi lärare guidar i det
”vetenskapliga och teoretiska tänket” men inte i detaljer då dessa oftast är tämligen enkelt att
inhämta via litteraturen.
I denna balansakt som inbegriper kursplaneringen, kan tilldelade resurser i relation till
läran-dets förverkligande utgöra ett problem - resurser är sällan tillräckliga /// Feedbacken
är en annan tämligen konstant faktor av otillräcklighet – är den möjlig att avskaffa,
omvandla? /// Ett vanemönster där såväl lärare som studenter enkelt ”sjunker in i
kunskapskonsumtion” är ett annat exempel på vad som kan gå överstyr /// När studenternas
föreställningar om vad som är ett lärande, hur det skall se ut och fungera inte infrias ///
”Tydlighet och konsekvens” i relation till ”otydlighet och frustration” /// Balansen
mellan att kursen tillåts sätta sig strukturellt i relation till förändringar är något som
måste hållas i åtanke /// Att en kurs också har ett eget liv och tämligen obemärkt ofta kan
närma sig det ”förmedlande normaltillståndet” kräver ett mått av vaksamhet vid planeringen
och genomförandet av en kurs ///I likhet med balansakten bestående av såväl kontinuitet
som förändring gällande planeringen av en kurs /// Alternativt, våga rasera allt och se vad
som händer …
Förutom den sista punkten – som skulle kunna avhandla en kognitiv fas i den direkta uppbyggnaden och försöken till nyorientering av en kurs på planeringsstadiet - befinner sig Sopa
21 i sitt rådande tillstånd inom ovanstående ramverk. Tillika bedömer jag att kursen i sin
progression är på väg att stabiliseras dvs. att finna en fungera balans mellan kontinuerliga och
förändrande aspekter, där poängen är att kursen inte får stelna på det pedagogiska planet vad
som gäller undervisningsaktiviteter, innehåll ”i lärandet” med tillhörande examinationer,
men där naturligtvis förändringar ej heller får bli till endast ett självändamål. I sin tur upplever jag att detta är poängen med Biggs & Tangs bok Teaching for Quality Learning at
University – 2007 – med medvetenheten om att förändringens riktning skall leda till
djupinlärning.
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Om ”mellanrummen mellan kursblocken”:
I början av texten presenterades en metafor som också är en möjlig analysmodell av mellanrummen mellan kursmomenten och terminerna på en professionsinriktad utbildning.
… där just mellanrummen mellan hus och bostadsområden var och fortfarande är objekt för
olika former av aktiva planeringsinsatser avseende grönytor, gångstigar, samlingsplatser etc.
På modet just då - åren efter millennieskiftet - var inom utbildningen – i Fysisk Planering att ta stor hänsyn till aktiviteter som faktiskt sker i dessa ”mellanrum mellan husen” och
planera för de behov som då uppstår. I enkel form kan det handla om att informella
gångstigar ”upptrampade” av bostadsområdets invånare senare görs permanenta eftersom
dessa konkret visar på det naturliga förflyttningssättet i ett bostadsområde. Ibland måste dock
dessa ”informella färdvägar” möta motstånd så att arkitekternas redan färdigställda
transportvägar och samlingsplatser används i stället …
Sedan länkades metaforen till planeringen och målformuleringen av en kurs, där det inte
handlar om att låsa fast lärarlaget vid en alltför fyrkantig modell bestående av formella och
redan utstakade färdvägar till kunskap. Betydelsefullt i sammanhanget blir då ett visst mått av
improvisation, att kunna öppna upp för det oväntade dvs. att bryta med alltför formaliserade
”färdvägar” i kunskapsinhämtandet.
I grunden utgör detta ett vanligt vetenskapsteoretiskt synsätt där resultat och riktningar inte är
på förhand givna, där exempelvis ”bieffekter” i kunskapsinhämtandet senare kan komma att
visa sig utgöra huvudspåret. Med andra ord, en kunskapsinhämtande process som är öppen
för såväl förädling som omorganisering under ”resans gång”, vilket utgör en möjlig kritik av
Biggs & Tangs bok Teaching for Quality Learning at University (2007) och Constructive
Aligment som en metod, som alltför mycket låser sig fast vid kontinuerlig harmoniering av
”hela kedjan” - planering, mål, lärande till examination - med tillhörande lärandeaktiviteter
och kunskapsinhämtning. Då med risken att på det pedagogiska planet utgöra en totalitet som
är alltför uteslutande av det ”ej planerade”. I ett scenario där lärandet ofta leder till att nya
målsättningar uppdagas på en kurs, vilket naturligtvis även omfattar såväl kursen som
lärarnas progression. I sammanhanget kan det vara hämmande med en metodik som kan
tolkas som alltför avsmalnande, adaptiv/harmonierande till lärandemålen.
Jag finner i skrivande stund att mycket av det förändringsarbete som avsågs att penetrera i
kursplaneringsuppgiften redan har påbörjats. Att jag nu själv som medlem i lärarlaget är med
och tar del av förändringsprocessen i sitt rådande tillstånd. Från det inledande skisserande på
Whiteboardtavlan avseende upplägget till genomförandet i praktiken. Fullt ut har det börjat
genomföras i övergången mellan ”Individ och samhälle / IOS” i relation till nästföljande
moment ”Ekonomi, politik och samhälle / EPS”. Avsnittet ”mitten” handlar sammanlagt om
tre lektionsdagar, där den första dagen nu fullt ut är ihopsamlande, reflekterande och utvärderande i enlighet med ”utvärderingsmoment Ett och Två (se sidan fem i kursplaneringsuppgiften).
Resterande två lektionsdagar består numera av övningar som för studenterna handlar om att
bearbeta fallbeskrivningar och ge förslag på möjliga lösningar – med all vad det innebar av
möjliga förtjänster och brister i form av kunskapsluckor. Fallbeskrivningarna inbegriper
social problematik från flera olika världsdelar och har distribuerats av de berörda sociala
institutionerna i respektive land. Kontakt har etablerats och studenterna kommer att få respons
via Internet kring den sociala problematik som utreds. I övningen har studenterna nytta av
tidigare genomförda kursmoment föregående termin och det nyligen genomförda kursmomentet ”Individ och samhälle”. En poäng med övningen är att den befinner sig skärnings11
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linjen mellan ”IOS” och ”EPS”, vilket – utifrån ett idealtillstånd - leder till studenterna i
sökandet efter kunskap ”också” identifierar avsaknad av kunskap som sedan står att finna och
vidareutveckla i nästföljande moment ”Ekonomi, politik och samhälle - EPS” med hög
motivation i det fortsatta lärandet som följd. Av vikt är att responsen på övningsuppgiften
sammantaget blir väl fungerande och att den följs upp i enlighet med ”kunskapens idisslande”
(sid 3 i kursplaneringobjektet).
Jag slår gärna ett slag för att kursens så kallade ”mellanrum” – början, mitten och slutet –
omvandlas till aktiva markörer för riktning och progression inom utbildningen. Något som
även är giltigt för utbildningens terminer som helhet. I grunden handlar ”mellanrummen
mellan kursmomenten” om att motivera studenterna inför kommande kursmoment, att avmystifiera dessa, samt att visa på användbarheten med tidigare inhämtad kunskap. Även vad
som gäller ”mellanrummet mellan terminerna” är det viktigt att kontrasterna på det kognitiva
planet inte upplevs för stora för studenterna dvs. att ”bilderna av förväntan” inte är/blir missvisande. Professionen socialarbetare/socionom är flervetenskaplig till sin karaktär och
kräver förmågan att utifrån ett holistiskt perspektiv tillgodogöra sig skilda kunskapsområden
inom exempelvis psykologin, individ och familjeterapi och juridiken etc.
Operativt kan kontrasterna av förväntan mellan terminerna minskas genom aktiv
kommunikation. Ett förslag som har ventilerats i lärarlaget är att lärare från angränsande
terminer ”gästspelar” i konkreta övningsmoment vars innehåll tydligt skall kunna härledas till
den kommande terminen. Detta i enlighet med intentionerna av en kursplanering, som då kan
ses som bärare av följande fråga/problemställning i relation till kursens substans/stoff:
Vilket är det bästa sättet utifrån mina omständigheter och tillgängliga resurser att få dem att
lära sig det?
(Biggs & Tang 2007:249 fråga nr 2)

Med den tydliga och reflekterande återkoppling till studenternas lärande som detta innebär
och med det likaledes kontinuerliga förbehållet enligt nedanstående:

Rasera gärna allt
emellanåt
och
invänta gärna riktningen
men
vänta inte för länge
JC
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Kursplaneringsprojektet har som text kommunicerats med Lars Harrysson
en av kursföreståndarna på Sopa21 – Socialhögskolan – som ”kritisk vän” i enlighet
med rekommendationerna för Kursplaneringsprojektet.
Efterord våren 2020
Jag har haft förmånen att tillsammans med Lars Harrysson, Jan Magnusson och Anna-Lena
Strid vara med om att både skapa och utveckla termin 2 , Sopa 21, utifrån den nyordning
pedagogiskt och innehållsmässigt som ägde rum år 2007 och framåt, vilket utgör den
"pedagogiska plattform" som terminen fortfarande vilar på.
Tidigt i terminens "formativa process" tillkom Kristina Göransson, vars insatser att
utveckla, Dk 3 som ett självständigt kursmoment, med hjälp av ett nätverk bestående av
socialarbetare verksamma i olika länder och världsdelar "var och är" betydelsefullt.
Lika betydelsefullt/förtjänstfullt som det arbete terminens handledare för
reflektionsgrupperna kontinuerligt utför.
Som ansvarig för Delkurs 1, Individ och Samhälle, IOS, omfattande Vetenskapsteori,
Psykologi och Socialpsykologi fram till innevarande vårtermin, vill jag även nämna och tacka
följande lärare och forskare:
Christer Lindberg vars insatser var oumbärliga gällande att koordinera och skapa
"genomförande insikter" avseende uppdraget som handledare i reflektionsgrupperna, samt att
utveckla/förfina samspelet mellan föreläsande moment och arbetet i reflektionsgrupperna.
Max Koch som i flera år utgjorde "bryggan" från mikro till makrosociologin i övergången till
Dk 2, Ekonomi, Politik och Samhälle, EPS.
Anna-Lena Strid, hennes insikter i det psykodynamiskt psykologiskt sammansatta
perspektiven och som socialarbetare, samt även hennes insikter strukturellt organisatoriskt
som kursföreståndare för terminen som helhet.
Frans Oddner, en av de bästa terminsintroducerande presentatörer/föreläsare som jag
någonsin upplevt, och som en av oss lärare i socialpsykologi.
Christina Erneling, som på ett fantastiskt sätt har utvecklat vetenskapsteorin och psykologin
både pedagogiskt och innehållsmässigt, inte minst som föreläsare i hennes fördjupande
diskussioner med studenterna.
Lotta Jägervi, lärare i psykologi och Mikael Sandgren, i socialpsykologi. Båda två har gjort
mycket fina insatser genom åren på Dk 1 IOS, och kommer säkert att göra så framledes.
Ok, detta var det hela om detta, fram till nu...
Johan
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