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Pedagogik
Högskolan Väst är den högre utbildningsanstalt som ökar mest i Sverige. Det betyder att 
vi gör något rätt. Rektorn är helt övertygad om att det beror på vår inriktning mot AIL. En 
annan faktor är att 86% av våra studenter får jobb inom 6 mån efter avslutad utbildning. 
Det innebär att våra utbildningar är väl anpassade till arbetsmarknaden. Det finns dock ett 
antal oroande tendenser.

Innehåll i utbildningen
Antalet studerande är beroende av de statliga anslagen. Dessa har under de senaste 50 
åren stadigt minskat och det är tveksamt om de kommer att öka. Vi blir allt mer och mer 
hänvisade till att söka kompletterande extern finansiering även för utbildningen. FEK har 
framgångsrikt lyckats med detta och informatik borde följa efter. Det finns en del adminis-
trativa förhållanden, men de går jag inte in på här utan istället fokuserar jag på vad vi kan 
bidra med. För det första är det inte akademisk kunskap som efterfrågas av företag och 
offentliga organisationer. De vill ha konkret hands-on kunskap om det allra senaste. Vi har 
en hel del sådana möjligheter.

Extern utbildning
Inom informationssystem har vi i princip tillgång till Sante-akademin och möjligen kan 
man ha nischade kurser inom de programvaror som finns där. Den juridiska möjligheten 
måste dock undersökas, det troliga är vi inte får lov utan att betala en hiskelig massa extra. 
Vår speciella nisch skulle då kunna vara att i ett praktikfall av rimlig komplexitetsgrad 
visa hur man rent faktiskt implementerar ett Sante-system. Det viktiga är att vi också tar 
hänsyn till hur den tänkta firman fungerar och att inte bara informationen utan även ar-
betet designas. AIL i dess absoluta prydno. Praktikfallet ska vara idealtypiskt, dvs. de fles-
ta organisationer ska känna igen något, men ingen känner igen helheten. Samma case och 
idé skulle kunna användas i vårt ordinarie utbud, rentav kan man samköra båda utbild-
ningarna.

Digitala media har stor kunskap om hur man hanterar olika redskap för bilder, ljud, video 
och VR. Speciellt med hänsyn till det senare kan man förmoda att många företag är nyfik-
na och en grupp med kompetens både inom informationssystem och digitala media skulle 
kunna utforma en sådan kurs. Journalister, informatörer och marknadsföringspersonal be-
höver kanske kunskaper inom visualisering.

Ett annat att område är digital marknadsföring, där man med hjälp av Google, LinkedIn 
och sociala media marknadsför sina produkter. Jag har suttit med i ledningsgruppen för 
en yrkeshögskoleutbildning i digital utveckling av e-handel och företagen skriker efter 
kompetens inom detta område. YH-utbildningarna är ju tidsbestämda och den som finns i 
Borås kommer att läggas ner om ett par år. En liknande finns i Uddevalla. Man kan tänka 
sig två typer av sådan utbildningar, dels grundläggande ungefär som på yrkeshögskolan, 

INFORMATIK - PER FLENSBURG �2



dels fördjupande. Jag ser detta som ett samarbete mellan informationssystem och före-
tagsekonomi. 

Det jag skissat på ovan är längre utbildningar, men de flesta verksamheter vill nog ha ko-
rtare och mer intensiva utbildningar koncentrerade till 2-3 dagar och gärna på ett trevligt 
konferensställe. Alternativt kan utbildningen ske över nätet, kanske med någon hopsam-
ling i början och i slutet. Kan vi komma runt antagningssystemet skulle rentav sådan ut-
bildningar bli poänggivande om det har något värde för verksamheterna. Exempel på så-
dana lite kortare kurser kan vara:

• Orientering om VR

• Hur man integrerar system X med system Y

• Arbetsorienterad systemutveckling 

• Tekniker för att beskriva verksamheter

• Etc.

Pedagogiska former
Man börjar återigen prata om distansutbildning och nätbaserad utbildning. Vi har tappat 
mycket av detta på grund av tokiga idéer om genomströmning. Dags att ta upp detta igen 
och erbjuda våra utbildningar via nätet och på halvtid. Jag vill dessutom starkt rekom-
mendera de lärare som ska undervisa på nätet att gå några nätkurser i andra ämnen själva, 
av egen erfarenhet vet jag att det är mycket lärorikt. Sådant borde ingå i kompetensutveck-
lingen. Examinationsformerna kan ställa till problem om man är van vid salstentor. Man 
kan med utgångspunkt från en viss text ha seminarier som sträcker sig över ett veckoslut 
t.ex. Det ställs vissa frågor, de studerande gör ett inlägg och sedan ska man kommentera 
varandras inlägg. Därutöver kan det finnas inlämningsuppgifter och realtidsseminarier. 
Men man vet ju inte om en inlämningsuppgift är skriven av den studerande eller av någon 
annan, men man kan ju förutsätta att det är kunskaperna de studerande är ute efter. Att 
fuska till sig en utbildning ger inga jobb. 

Men även undervisningen på campus behöver förändras och många lärare har redan bör-
jat med det. Schemalagd tid är 4-6 tim per vecka och då många studerande inte är vana 
vid självständiga studier blir de lätt efter och får svårt att komma ikapp. Om vi får ett rejält 
resurstillskott skulle man kunna ha fler lektionstillfällen, blanda föreläsning, lektion, 
diskussion och laboration med viss handledning och dessutom kan man komplettera med 
schemalagd egen tid. Will har i Singapore kommit i kontakt med sådana former och han 
kan säkert dela med sig av sina erfarenheter. Viktigt är också att alla lärare har samma 
pedagogiska grundsyn så de studerande känner igen sig från kurs till kurs. Denna gemen-
samma grundsyn kan tas fram på ett antal avdelningsmöten eller på ett internat över nå-
gra dagar på ett trevligt ställe.

Våra kunskapsmål är inte relevanta för näringslivet, de är alltför fyrkantiga och akade-
miska. Och egentligen för många, för de låser kursen väldigt mycket. Med de långa 
ställtider vi har tar det ju 1,5 år att ändra en kursplan och det är för lång tid. Under de ad-
ministrativa problemen skissar jag på en tänkbar lösning. Det är också så att kursens om-
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fång nödvändigtvis inte behöver vara 7,5 p utan kan vara mer eller mindre. På Gotland 
har man t.ex. infört 5 hp-kurser med gott resultat.

Vi har nu ett kursPM, som varje lärare skriver på sitt sätt. Det borde finnas en mall för det-
ta, gärna faktiskt i form av en lektionsplan med tydliga mål för varje lektion och tydliga 
litteraturhänvisningar. Överhuvudtaget är det problem med litteratur eftersom man i regel 
utgår från en bok som inte riktigt passar in i just den kursen. Den kan då läsas delvis och 
kompletteras med andra böcker och det gör att det blir väldigt dyrt för de studerande och 
de skaffar kanske bara en bok. Vi borde ge varje lärare tid att producera sitt läromaterial 
som då digitalt kan försäljas för en relativt blygsam summa. En fördel är dessutom att bo-
ken alltid är up-to-date.

AIL ska genomsyra allt vi gör. Det innebär två saker: Arbetsintegrerad utbildning, dvs 
lärarna ska arbeta AIL-inriktat och Arbetsintegrerat lärande för de studerande. Det första 
är stort sett redan för handen. Varje lärare har en kompetensutvecklingstid där veder-
börande ska följa utvecklingen inom sitt område. Det sker hela tiden en viss kursutveck-
ling, som också innebär AIL för lärarna. Vad som också är viktigt är arbetslivsorieteringen, 
t.ex. genom skarpa projektarbeten, genom gästföreläsare etc.

Kopplingen till forskning är idag stort sett obefintlig och det är ett stort problem eftersom 
vi får svårt att rekrytera doktorander från vår egen utbildning. Vi är också på väg att få ett 
A-lag som sysslar enbart med forskning och ett B-lag som enbart undervisar. Avdel-
ningschefen måste se till hålla en balans här. En möjlig koppling mellan forskning och 
grundutbildning kan vara att ta hjälp av studerande för vissa specifika forskningsuppgifter, 
som faller inom kursens ram. 

Slutligen har vi då progressionen och då speciellt inom akademiskt skrivande. För det 
första skulle jag vilja kalla det för analytiskt tänkande och skrivande, som då under ut-
bildningens gång ska bli alltmer komplext och genomtänkt. Det är ett vidare begrepp än 
akademiskt skrivande men det är lättare att öka progressionen genom mer komplexa 
uppgifter och större krav på stringens och begriplighet. Det finns en tämligen väl genom-
arbetad skiss som kallas ”den akademiska vågen” och som är en alldeles utmärkt utgångspunkt.

Stephen Billet har forskat mycket inom området och han kan vara en inspirationskälla.

De studerande
Vi genomför utbildningen för de studerandes skull. De ska genom utbildningen skaffa sig 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt så de blir ytterst skickliga yrkesmän och d:o 
kvinnor. Som lärare blir vi deras förebilder, vilket vi ständigt ska ha i åtanke. 

När vi i kafferummet eller mellan fyra ögon pratar om de studerande framställs de ofta 
som lata och omotiverade och som försöker slinka genom så lättvindigt som möjligt. Man 
hör dem också beskrivas som bortskämda och curlade intill otrolighet. Kommer läraren in 
till en lektion med en sådan attityd smittar det förstås av sig. De studerande blir vad man 
gör dem till. Jag brukar säga att det finns inga dåliga studerande, de finns bara mer eller 
mindre pedagogiska utmaningar! Men en del utmaningar kan vara nästintill övermäkti-
ga… Jag tror att lärarlagen måste ha regelbundna pedagogiska möten där man diskuterar 
det aktuella läget på kursen och försöker vidta så många preventiva åtgärder som möjligt. 
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Samtidigt är de studerande vuxna människor och det är ingen gymnasieutbildning. Några 
obligatoriska lektioner om hur det är att studera vid en högskola borde finnas.

Ett problem som diskuterats mycket är motivationen. En del studerande är alls inte mo-
tiverade medan andra är supermotiverade. De omotiverade måste ”väckas” genom att få 
dem att inse att detta är deras livs chans till ett fett lönekuvert. Alternativet är att de slutar 
i tid. Vi har ju en ganska stor skillnad mellan intag och utgång. De brukar skyllas på att de 
studerande får jobb innan de är färdiga. Man skulle kunna tänka sig att de gör sitt exjobb 
på det företag där de är eller kommer att bli anställda och att högskolan i princip gör en 
överenskommelse med arbetsgivaren om att anställningskontraktet skrivs inte på förrän 
exjobbet är godkänt. I förlängningen innebär detta att mer praktiskt inriktade exjobb måste 
kunna godkännas.

Nära förknippat med motivation är genomströmning. Mäter man över en treårsperiod är 
det inte så farligt, de flesta blir faktiskt klara med sina programmeringsuppgifter. Prob-
lemet är att man ibland inte gör det. Se separat analys av genomströmningen.

Administrativa problem
Om vi nu vill ändra på utbildningen så radikalt som det antyds på sina ställen i denna 
utredning så stöter vi på en hel del administrativa problem. Jag listar några av dem här. 
Om vi vill ge nätbaserade fristående kurser riktade till verksamheter måste förkunskaps-
kraven formuleras som absoluta kunskapskrav och inte i form av godkända specifika 
kurser. Det är orimligt att begära att antagningen ska klara av det. På utbildningen i in-
formationslogistik i Växjö kunde man bli antagen om man var minst 25 år och hade jobbat 
minst fyra år inom relevant bransch. Man behövde inte ens ha studentexamen. Det 
fungerade alldeles utmärkt, dessa äldre och erfarna studerande var en stor tillgång i klass-
rummet då de hade massor av erfarenhet de kunde sätta in i våra teoretiska modeller, som 
då inte blev så teoretiska längre. Jag föreslår vi tar ett snack med Centrum för Informations-
logistik i Ljungby. Ytterst handlar detta om validering av reell kompetens.

Nästa problem är de fasta terminstiderna och läsperioderna. Från verksamheternas sida 
kan det finnas krav på att en viss undervisning ska ske under en viss tidsrymd, att antagn-
ing kan ske flytande och eventuellt att en variant kan ges i koncentrerad form. För upp-
dragsutbildningar är detta inget problem, egentligen inte heller för ordinarie nätbaserad 
undervisning men jag kan tänka mig att administration och antagning protesterar. 

Jag har tidigare varit inne på kursplanerna och de långa ställtiderna. Mitt förslag är att ha 
så generella kursplaner som möjligt, men istället enhetliga kursbeskrivningar och istället 
för kursPM har vi helt enkelt detaljerade lektionsplaner. Detta kräver att planeringen av 
kursen görs i förväg och inte underhand som ofta sker numera. Ett annat problem, som 
detta upplägg skulle kunna hjälpa till att lösa är om man har olika inriktningar inom 
samma kurs. Immersiva medier är nämnt i detta sammanhang. Kursplanen skulle kunna 
vara så generell att den täcker alla inriktningarna, i kursbeskrivningen kan man redogöra 
för dem mera detaljerat och i lektionsplanen har vi den slutliga uppdelningen.
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Vi har i varje fall tidigare haft problem med att studerande hoppar av, jag tror det hand-
lade om ca 30%. När en studerade avsluter sin utbildning förlorar vi också dennes resurs-
er. Nu är ju inte resursförbrukningen direkt proportionell mot antalet elever, t.ex. kostar 
det lika mycket att föreläsa för 3 studerande som för 90 st. Bedömning av uppgifter och 
dylikt är dock direkt propotionellt. Hur avhoppen slår i praktiken tror jag inte man i detalj 
räknat på. Den fördelningsmodell som finns är också tämligen ogenomskinlig och enligt 
min mening borde det tillsättas en grupp som går genom detta och tar fram en ny, mer 
genomskinlig och flexibel modell. I Växjö använde vi en modell där en 7,5 hp kurs om 30 
elever fick 200 tim. Det innebär att lärarna ska lägga ner lika mycket arbete som de 
studerande på kursen, vilket jag tycker är ett rimligt krav.

I avsnittet om de studerande var jag inne på tanken att det skulle ges obligatoriska 
föreläsningar/lektioner om hur det akademiska livet och akademiska studier fungerar. 
Detta skulle kunna byggas ut till en säg 3 hp Core curriculum-kurs som ges för hela 
högskolan. På sätt bidrar vi lite grand till att höja bildningen.

Alla dessa förändringar kräver även förändringar på campus. Vi behöver flexibla under-
visningslokaler där man kan både föreläsa, grupparbeta och labba. En frestande idé är att 
ha ett hemklassrum för varje grupp, där de har sina aktiviteter under de tre år de studerar 
här. Dock är det inte alltid möjligt eftersom de studerande kommer att välja olika inrikt-
ningar och olika kurser.  I skissen nedan visar jag en tänkbar inredning för en 30-grupp. 
Man sitter max 8 stycken runt ett bord. Det är markerat med de avlånga rektanglarna. 
Längs med väggarna finns det datorer som kan användas för att labba. I de flesta fall 
kommer nog våra studerande att använda egna datorer men på datorerna i lektionssalarna 
finns specialprogram installerade. Med detta upplägg behövs inga särskilda datasalar. Det 
finns naturligtvis projektor i taket och helst en smartboard, som erbjuder större interak-
tionsmöjligheter. Vi har några sådana men de används inte, förmodligen beroende på att 
lärarna inte har lärt sig dem. 
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Analys av genomströmning
Baserat på Ann-Charlottes sammanställning av genomströmningen för de senaste tre 
kullarna gör jag vissa analyser. 

Systemutveckling, IT och samhälle

Avhopp
Vi har problem med att många hoppar av. Ser vi på hur många som klarat exarbetet får vi 
ett bra mått på den totala genomströmningen. Den ser ut som i tabellen nedan:

Mer än hälften hoppar av. En komplikation är att programmet inte har sett likadant ut hela 
tiden. Antagningssiffrorna har varit 60, 70 och 50 baserat på antagandet att alla antagna 
registrerat sig. Antalet sökande har snarare ökat än minskat, så om påståendet att 
studerande med högre studentbetyg presterar bättre borde vi ha ett väsentligt bättre resul-
tat för H15. Men vi ser ingen sådan tendens. Det anses att programmeringskurserna slår ut 
många studerande. Ser vi på kursen på första året är procentantalet som klarat sig föl-
jande:

Vi ser ett klart tapp för H15, medan H14 har ett väldigt bra resultat. Med utgångspunkt i 
den information som finns i de siffror som Ann-Charlotte tagit fram kan jag för de tre förs-
ta terminerna enkelt få fram följande siffror i absoluta tal:

På termin 4 och 5 finns en massa valfria kurser varför det inte är möjligt med en lika enkel 
sammanställning som ovan. Men på termin 6 är ordningen återställd och vi kan då pro-
centuellt få följande totala avhoppstabell:

H13 H14 H15

52 % 47 % 47 %

H13 H14 H15

83 % 91 % 73 %

H13 H14 H15
Antagna 60 70 50
Termin	1 54 64 42
Termin	2 42 50 37
Termin	3 41 43 32

H13 H14 H15
Antagna 60 70 50
Termin	1 10	% 9	% 16	%
Termin	2 30	% 29	% 26	%
Termin	3 32	% 39	% 36	%
Termin	4
Termin	5
Termin	6 48	% 53	% 54	%
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Vi ser att mellan termin 1 och 2 sker ett avhopp på ungefär 20% utom för H15 där det var 
fler avhopp redan första terminen. Till detta kommer ett avhopp på 10% första terminen. 

Vi har hittills sett enbart på registreringssiffrorna. Det finns också uppgifter på prestation-
er och dessa möjliggör en djupare analys per kurs, Ser vi på termin 1 är prestationerna föl-
jande:

Den enda anmärkningsvärda avvikelsen är H13 och H14 programmering där bara 56% 
klarade sig. Verksamhetsprocesser H15 hade också ett något större tapp än tidigare år-
gång. Detta indikerar att programmering är den stora stötestenen termin 1, men att man 
möjligen fått upp genomströmningen på senare år. En ordentlig utvärdering och uppföljn-
ing borde göras om man inte redan gjort det,

Digitala medier
På samma sätt som tidigare beräknar vi avhopp genom att se hur många procent som reg-
istrerat sig på exjobbet jämfört med den som registrerat sig på exjobbet och får följande:

Vi ser ett dramatiskt fall för H15. Ser man på prestationerna i de olika kurserna är H15 generellt 
något lägre, men en del kurser utmärker sig:

H13 H14 H15
69 % 79 % 42 %

Kurs H13 H14 H15

3D-grafik 77 % 81 % 42 %

Kurs H13 H14 H15

Spelutveckling i 3D-miljö 60 % 67 % 20 %

Kurs H13 H14 H15

Arbetsintegrerat lärande inom medieproduktion II 92 % 67 % 33 %

Kurs H13 H14 H15

Designteori 96 % 87 % 63 %

Forskningsmetodik för medieproduktion 96 % 93 % 63 %

Examensarbete i medieinformatik 93 % 87 % 47 %
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Kurs H13 H14 H15
Introduk<on	<ll	IT	i	samhället 83	%
IT-design	och	användbarhet 79	% 76	%
Verksamhetsprocesser 82	% 83	% 69	%
E-myndigheten	och	offentlig	förvaltning 78	% 84	% 75	%
Verksamheternas	informa<onssystem 72	%
Grundläggande	programmering	med	eM	objektorienterat	språk 56	% 56 % 79 %



Det verkar som om H15 helt enkelt var en dålig årgång. Analyserar vi avhoppen kurs för 
kurs så ser vi följande diagram:

Jag har här bara räknat minskningar i registrering från föregående kurs. I en del fall har 
det tillkommit nya studerande, men det är här räknat som noll. Det är tre kurser som ut-
märker sig: Bild och formgivning för medieproduktion, Arbetsintegrerat lärande inom 
medieproduktion I och II. På dessa tre kurser försvinner 20 studerande. Ser vi på de andra 
årskurserna är tappet ännu värre: 22 st på H13 och och 20 st H14. Men det beror på att 
dessa kurser går termin 5 som är valfri och en del väljer andra kurser. Vi har den totala 
bilden här:

Kurs Reg Prest Reg Prest Reg Prest

Arbetsintegrerat lärande inom medieproduktion I 15 93 % 10 80 % 16 88 %

Arbetsintegrerat lärande inom medieproduktion II 13 92 % 6 67 % 9 33 %

Bild och formgivning för medieproduktion 8 75 % 8 88 % 3 100 %

Den animerade bildens historia 5 60 % 5 100 % 2 100 %

Spelutveckling i 3D-miljö 5 60 % 6 67 % 5 20 %

Visuella effekter 6 50 % 9 78 % 5 100 %

Entreprenörskap inom medieproduktion 6 100 % 15 93 % 1 100 %
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Digital grafik
Lärande och delaktighet i digitala medier

Digital grafik, webb och interaktionsdesign
Webbutveckling med HTML och CSS

Kognition och interaktion i digitala media
Ljud och rörlig bildproduktion

Integritet och demokrati  i digitala medier
Webbdesign och projektmetodik

Digital berättarteknik/Berättarteknik
Mobila webbapplikationer

3D-grafik
Filmiskt och digitalt montage

Efterproduktion
Kommunikation och public relations i digitala medier

Användarorienterad designmetodik
Entreprenörskap och hållbar utveckling i digitala…

Arbetsintegrerat lärande inom medieproduktion I
Arbetsintegrerat lärande inom medieproduktion II

Bild och formgivning för medieproduktion
Den animerade bildens historia

Spelutveckling i 3D-miljö
Visuella effekter

Entreprenörskap inom medieproduktion
Designteori

Forskningsmetodik för medieproduktion
Examensarbete i medieinformatik

Avhopp H15



Det som ser ut som alarmerande siffror är i själva verket en naturlig konsekvens av val-
möjligheten i programmet. Jag har med röd färg markerat avvikelser i tabellen ovan, som 
gäller för termin 5. Man borde se mer på detta.

3D-animation och visualisering
På samma sätt som tidigare börjar vi med en bortfallsanalys. Det är 20 st antagna och pro-
centandelen som regisserade sig på exjobbet fram av tabellen nedan:

Vi ser en tydlig ökande trend. Men frågan är hur många får sitt exjobb godkänt:

Genomsträmningen på denna kurs är inte den allra högsta utom för ht14 då alla 10 blev godkända. För att 
göra en genomgripande bortfallaanalys visar jag hela tabellen här:

Medie- och kommunikationsvetenskap I 4 100 %

H13 H14 H15

45 % 50 % 85 %

Kurs Reg Pres Reg Pres Reg Pres

Examensarbete i medieinformatik 9 67 % 10 100 % 17 59 %

SG3DV-
H13

SG3DV-
H14 SG3DV-H15

Termin Kurs Reg
Pre
sta-
tion

Reg
Pre-
sta-
tion

Reg
Pre-
sta-
tion

1 Den animerade bildens historia 19 95 % 20 90 % 19 100 %

1 Digital grafik 20 90 % 20 90 % 20 95 %

1 3D-grafik 19 84 % 20 55 % 20 70 %

1 Ljud och rörlig bild produktion 19 84 % 20 68 % 20 83 %

2 3D-modellering & visualisering 19 84 % 17 82 % 20 100 %

2 Visuell kommunikation 19 63 % 16 94 % 20 80 %

2 3D-projekt I, konstnärligt perspektiv 17 94 % 16 88 % 20 70 %

2 3D-projekt I, projektmetodik 19 68 % 16 88 % 20 90 %

3 Berättarteknik 15 100 % 13 69 % 20 85 %

3 Digitala karaktärer 15 73 % 13 69 % 19 79 %

3 Entreprenörskap inom medieproduktion 13 92 % 12 83 % 17 88 %

3 Karaktärsanimation 15 80 % 12 75 % 19 89 %

4 Efterproduktion 15 87 % 12 92 % 17 88 %

4 Kognition och interaktion 15 60 % 12 92 % 16 81 %

4 Användarorienterad designmetodik 15 67 % 12 83 % 16 83 %
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Vi ser att det är främst vid läsårsskiften som det sker avhopp. Det ledde -13 och -14 till en 
halvering av de studerande, medan det såg bättre ut -15. Siffrorna kan möjligen avlockas 
fler hemligheter om man har kunskap om de aktuella förhållandena. Något bra gjordes -15 
och det ska man ta fasta på.

Kvalitet
Jag har funderat mycket på var avsnittet om kvalitet ska stå eftersom det berör precis hela 
utbildningen. Jag valde dock den pedagogiska rapporten eftersom jag tror att de flesta av 
mina läsare skulle söka efter den här.

Begreppet kvalitet är svårt, för att inte säga omöjligt, att definiera. Ändå känner vi igen 
kvalitet då vi stöter på det. Det som UKÄ utvärderar är kvalitetssystemet, dvs. hur vi arbe-
tar med kvalitet, inte med kvaliteten i produkten. Jag tycker dock att följande frågor är väl 
så viktiga:

1. Lär vi våra studerande rätt saker?  
1.1. Hur vet vi vilka kunskaper som behövs i näringslivet om tre år? Fem år? Tio år?
1.2. Hur håller vi innehållet i vår utbildning aktuellt?
1.3. Hur kan de studerande tillägna sig ett arbetssätt så de fortsätter att utbilda sig 

även då de är anställda?
2. Är våra mål formulerade så att näringslivet förstår deras innebörd?

2.1. Hur balanserar vi handhavandekunskap med teoretisk kunskap?
2.2. Hur beskriver vi teorierna på ett för näringslivet acceptabelt sätt?

3. Kan undervisningen balansera akademisk kunskap med yrkeskunskap på ett sådant 
sätt att de studerande kan använda bägge i sin anställning?

3.1. Hur lär man ut att akademiskt förhållningssätt utan att det blir tonvikt på den 
akademiska praktiken? 

3.2. Kan vi acceptera ett utvecklingsarbete som examensarbete?

Frågorna ovan anser jag är en del av en definition av kvalitet. De är dock inte uttömmande 
och får inte förväxlas med kvalitet i industriella sammanhang. I industrin utförs samma 
processer under samma förhållanden i stora serier. Där finns således stora möjligheter att 

4 Dynamiska simuleringar och partikelsystem 15 80 % 12 75 % 16 75 %

5 Visuella effekter 3 67 % 8 50 % 7 14 %

5 Arbetsintegrerat lärande inom medieproduk-
tion I 6 83 % 4 75 % 5 100 %

5 3D-projekt II, konstnärligt perspektiv 10 100 % 12 100 % 14 93 %

5 Visuell gestaltning 10 90 % 11 93 % 14 93 %

5 Spelutveckling i 3D-miljö 3 67 % 8 63 % 8 63 %

5 Webbutveckling med HTML och CSS 1 100 %

6 Designteori 9 78 % 12 75 % 15 100 %

6 Forskningsmetodik för medieproduktion 9 78 % 11 73 % 16 81 %

6 Examensarbete i medieinformatik 9 67 % 10 100 % 17 59 %
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efterhand förbättra dessa processer. Men i akademin är detta inte fallet. Det är olika 
studerande från år till år och alla lärare känner till att det finns bra grupper och det finns 
dåliga grupper. Det visar sig bl.a. i genomströmningen, som vi såg i föregående avsnitt. 
Att undervisa i programmering eller verksamhetsanalys är något helt annat än att t.ex. 
tillverka vevaxlar till bilmotorer. Vi arbetar med människor och vi gör det med oss själva, 
inte med hjälp av någon maskin.

Då 

Människor är genuint oförutsägbara och olika blir varje instans av undervisningspro-
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I undervisningen är det enbart människor och texter inblandade. 

Undervisning

Input

Output

Resurs

Input Output

Resurs

I industrin är det samma råvaror, mekanisk och repeterad process som ger standardiser-
ad output



cessen unik, vilket medför att de industriella kvalitetsnormerna inte gäller eftersom dessa 
förutsätter fullständig förutsägbarhet eller i varje fall teoretisk möjlighet till det. 

Så hur ska man då mäta kvaliteten i vår undervisning? Det är kursplanen som utgör det 
styrande dokumentet och en rimlig utgångspunkt för god kvalitet är att tillräckligt många 
studerande når dess mål. Resurstilldelningssystemet är också beroende av detta; ju fler 
som blir godkända desto mer pengar får institutionen. Det har därför förekommit att 
studierektorer försökt påverka lärarna att godkänna fler. Detta visar på svagheten i att an-
vända tentamensresultat som kvalitetsindikator. För några år sedan bedömdes kvaliteten i 
undervisningen genom att externa lärare gick genom C- och D-uppsatser och bedömde 
deras kvalitet. Detta antogs då ge en indikation om kvaliteten på undervisningen. 

Ett bättre sätt att mäta kvaliteten i undervisningen är att undersöka hur pass bra våra 
studerande klarar sig i arbetslivet. Det handlar dels om att bli anställd, dels om karriär 
varför en kvalitetsmätning sträcker sig över flera år. Kanske kan vi först efter något 10-tal 
år slutligen avgöra vilken nytta våra studerande haft av sin utbildning. Det är här AIL har 
sin stora styrka. En vana och ett intresse av ständig fortbildning gör att våra studerande 
gör en snabbare karriär än andra. Detta borde undersökas i ett forskningsprojekt.

Kvalitetssystemet
Det nuvarande kvalitetssystemet består av

• Kursvärderingar
• Självvärderingar
• UKÄ:s inspektioner

Kursvärderingarna har fått mycket kritik för att det är låg svarsfrekvens och för att de som 
svarar är de som är missnöjda. De frågor som ställs mäter inte heller enligt min mening 
kvaliteten i undervisningen såsom jag beskrivit den tidigare utan det som mäts är lärarens 
förmåga att domptera de studerande. En karismatisk, entusiastisk och engagerad lärare är 
förvisso en del i kvaliteten, men förmåga att lära ut ett meningsfullt stoff är trots allt vikti-
gare. En sak jag också noterat, framförallt i prat kring kaffebordet, är inställningen till de 
studerande. De beskrivs ofta som lata, oengagerade och som att de bara försöker smita 
undan så enkelt som möjligt. Förvisso finns det sådana och förvisso är det lätt att prata om 
dem, men konsekvensen blir att det blir en allmän bild av de studerande. 

Självvärderingarna görs i regel i samband med externa granskningar. I regel är de väldigt 
ambitiösa och i många fall leder de till nya, viktiga insikter. Jag tänker till exempel på det 
system för självvärderingar som införts i forskarutbildningen. Det ledde till att vi fick my-
cket beröm vid UKÄ:s inspektion. Men en självvärdering kräver mycket resurser och kan 
göras alltför ofta. Dessutom är det en värdering stort sett enbart baserad på akademiska 
mål. Det gör att nyttovärdet i form av anställningsbarhet och användbarhet i samhället av 
vår utbildning inte blir tillräckligt genomlyst. Samma sak gäller för UKÄ:s inspektioner: 
de inspekterar den akademiska kvaliteten och det görs av kolleger från andra lärosäten, en 
sorts peer review. 

Många upplever kvalitetssystemet som onödigt resurskrävande, man lägger ner en massa 
arbete på att ta fram siffror som sedan bara glöms i en pärm någonstans. Det som upplevs 
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som meningsfullt är lärarnas kommentarer i samband med kursvärderingen. Där anges 
vad läraren anser vara sämre med undervisningen och vilka åtgärder som rekom-
menderas. Denna kunskap har varje kvalitetsmedveten lärare utan att behöva göra en ar-
betskrävande insamling och sammanställning av de studerandes åsikter. Viktigt är också 
att dessa kommentarer och ändringsförslag historiskt dokumenteras så man kan se vad 
som gjorts under en längre tid och inte bara vid det sista kurstillfället. 

Den enkla slutsatsen vad gäller kvalitetssystemet är att det måste kvalitetssäkras. Det får 
inte kräva mer resurser än vad som man så att säga får tillbaka från dess bruk.
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