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Å. Rejnö, M. Karlsson, & I. Berndtsson 

 ”Användande av instrumentet Frommelt Attitude Towards Care of 
Dying (FATCOD) en del i att utvärdera effekten av VIL i en kurs i palliativ 
vård i sjuksköterskeutbildningen”  

Användande av instrumentet Frommelt Attitude Towards Care of Dying 
(FATCOD) en del i att utvärdera effekten av VIL i en kurs i palliativ vård 
i sjuksköterskeutbildningen. Vårdande i livets slutskede är en komplex 
vård och för sjuksköterskestudenter kan mötet med döende och död 
väcka ängslan och oro, som kan påverka deras attityd i vårdandet av 
patienter i livets slutskede som sjuksköterskor. Ett väl använt 
instrument för att mäta attityder till vård av döende är Frommelt 
Attitude Towards Care of Dying (FATCOD). Det finns få studier som har 
undersökt hur sjuksköterske-studenters attityder till döendet förändras 
under utbildning genom att använda instrumentet FATCOD. Syftet med 
studien var att studera sjuksköterskestudenters attityder till vård av 
döende patienter före och efter en kurs i palliativ vård där VIL ingår. 
Sjuksköterskestudenter på Högskolan Väst läser en kurs i 7.5 hp om 
vård i livets slutskede den sista terminen av sjuksköterskeutbildningen. 
En kull studenter (67 kvinnor och 9 män) deltog i studien. Den svenska 
versionen av FATCOD användes kompletterat med frågor om 
demografiska data och öppna frågor om synen på döden. Studenterna 
besvarade frågorna vid kursstart och efter att efter. Data analyserades 
statistiskt, de öppna frågorna analyserades med innehållsanalys. 
Studien visade att sjuksköterskestudenterna ändrade sina attityder 
statistiskt signifikant i positiv riktning från i medeltal 123 poäng  

före kursen till 133 poäng efter kursen, en medelförändring på + 9,6 
poäng. Kvinnorna i studien förändrade sina attityder mer än männen 
gjorde. En svag korrelation för ålder kunde också ses där högre ålder 
korrelerade med en mer positiv attityd. Ingen korrelation med att ha 
erfarenhet av att ha mött döende personer, religiös tro eller svensk 
bakgrund jämfört med annan bakgrund sågs. Genom att använda 
instrumentet FATCOD kan effekten av utbildning i palliativ vård med VIL-
inslag studeras. Ett rimligt antagande är att en mer positiv attityd till vård 
av döende har en positiv påverkan i sjuksköterskestudenternas 
kommande yrkesutövning och för deras möten med döende patienter 
och deras lärande. Användning av instrumentet kan därmed vara en del 
i att utvärdera effekten av VIL i en kurs i palliativ vård i 
sjuksköterskeutbildningen.  

C. Seitl

”Lärandets villkor i målformuleringsarbete-  en praktiknära förståelse för 
meningsskapande  i  diskussioner  kring  samverkansmål”   

Denna studie handlar om hur tjänstemän och politiker i en kommunal 
organisation utvecklar nya verksamhetsmål. Att utforma tydliga mål för 
en organisation med många anställda kan vara en utmaning då det 
kräver kunskap som möjliggör utveckling och förändring. Variationen av 
yrkesroller och arbetsuppgifter, professionella inriktningar osv, i 
kombination med olika samhällskrav ger prägel åt den kunskap som 
används i målutvecklingsarbete. Det som har studerats är lärandets 
villkor i detta sammanhang. Syftet har varit att förstå hur lärande 
villkoras med hjälp av kommunikation rörande betydelsen av olika 
målformuleringar för att uppnå en gemensam förståelse. 
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Underlaget bygger på videodokumenterade observationer av formella 
arbetsmöten mellan tjänstemän och politiker. Fokus har varit på 
kommunikation kring verksamhetens målområden. Analysarbetet har 
genomförts stegvis med fördjupning i hur aktörerna gör för att komma 
fram till gemensam mening och förståelse kring innebörden av olika 
målformuleringar samt hur kunskap kommer till uttryck.   

De väsentligaste resultatdelarna visar att aktörernas målarbete 
påverkas av krav som också fungerar som stöd för verksamhetens 
arbete. Kunskap, relationer och förvaltningstillhörigheter formar 
villkoren inom de sammanhang där aktörerna arbetar med målen. 
Villkoren visar sig ha effekter för kommunikationen mellan aktörerna 
och för det lärande som skapas runt de målformuleringar och begrepp 
som diskuteras. Vidare visar resultatet de kompetenser som framträtt i 
målarbetet. I presentationen sammanfattas några av studiens resultat. 
Detta innebär en redogörelse för de krav som driver utvecklingen av 
arbetet samt för de komponenter som bildar bakomliggande villkor för 
aktörernas kommunikation och meningsskapande i samband 
med målarbete.   

R. Willison – Parry, K. Dixon, R.  Lawson & J. Benson

”Transformative Coaching for Engineers at the Intersection of Academia 
and Work---life” 

During the course of an engineering career a graduate may go through  
many transitions such as role changes, promotions, job moves etc. but 
perhaps the most significant of all is the first transition, from university 
education into work-life. Significant in that the graduate will experience 
several changes all at the same time. Moving from a predominantly 
instrumental and prescriptive learning domain of higher education to a 
more communicative and experiential learning domain in the 
workplace. Moving from the virtual familiarity of case studies to the 
complex and challenging experiences of real---life workplace cultures. 
The graduate may also experience changes in their personal and 
professional identity as they settle into their new career. Whilst the 
magnitude of change can cause a disorienting dilemma for many 
transitioning graduates, it also presents an opportunity for them to 
engage in transformative learning (Mezirow, 2009), critical self-
reflection and reflexivity (Lawson et al, 2013) if the graduate is coached 
through the transition (Corrie, Lawson and Irons, 2017). Professional, 
business and executive coaching is well established and utilised to good 
effect with more senior and experienced practitioners as they face 
managerial and leadership challenges. However, there are few coaching 
opportunities for new graduate recruits who are in many cases left to 
fend for themselves. Whilst this has certainly been the experience of the 
authors, they acknowledge that the high cost of one to one executive 
coaching could be prohibitive if applied to transitioning graduates. 

With a view to address this problem, the University of Cumbria are 
working with a private sector organisation Willison-Parry Ltd to establish 
an online peer coaching platform for transitioning graduates who find 
themselves at the intersection of academia and work-life to resolve 
issues collectively as members of the e-coaching community. In this 
presentation the rationale, scope, aspirations and proposed research of 
the project will be shared. 
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L. Åberg & T. Winman

”Try walking in the user´s shoes – Knowledge-creation in standardisation 
when using local expertise to produce usability” 

The aim of this study is to address the knowledge work involved in 
developing usability standards, and to demonstrate some systematic 
ways that standard developers, who are considered knowledgeable 
about the intended end-user and the workplace, adjust to this task. The 
case concerns the standardization process of a national working tool: 
course material that provides information about Swedish society in a 
new civic integration intervention, Civic Orientation, CO to steer 
municipalities in their organization of this work task. In the 
standardization process societal experts examined societal facts, and 
thereafter experienced integration workers with an immigrant 
background were involved. Analyses of twenty decision making 
processes are presented where integration workers determined that in 
relation to what they recognized as the end-users interpretations, 
actions carried out earlier in the standardization process were 
miscommunicated in the text, which initiated a rework. We show how 
the integration workers adjusted to this task by using their very local-
-- and personal experiences, referring to how their family members and 
friends would read the information described in the standardized 
material, and out of that came up with new suggestions of how to 
communicate the information. We suggest that the work of developing 
standards also relies on other competencies than strict scientifically 
tested knowledge in certain expert standard--developer-settings, 
something that needs to be highlighted in standardization research and 
not just recognized as the implementation of standards, especially 
when standards have been acknowledged to rely on being used for a 
long time, and in a day and age when developing person centered 
models in welfare work is at stake. 

B. Bachert 

“Cooperative Education at DHBW -The  Successful  Learning  Model  of  the 
Baden---Wuerttemberg Cooperative State University “ 

Baden-Wuerttember Cooperative State University (Duale   Hochschule 
Baden-Württemberg/DHBW) is the first higher education institution in 
Germany which combines on-the-job training and academic studies and, 
therefore, achieves a close integration of theory and practice, both 
being components of cooperative education. With around 34,000 
enrolled students, over 9,000 partner companies and more 
than 145,000 graduates, DHBW counts as one of the largest higher 
education institutions in the German Federal State of Baden-
Wuerttemberg. The university's official seat is in Stuttgart. Based on 
the US State University System, the organizational structure of DHBW 
is unique in Germany for it comprises both the centra (DHBW 
headquarters) and the local level (DHBW locations and campuses). 
Throughout its nine locations and three campuses, the university 
offers a broad range of undergraduate study programs in the field of 
business, engineering, and social work. All degree programs are both 
nationally and internationally accredited, count as intensive study 
programs and are worth 210 ECTS credits. In addition, DHBW offers 
postgraduate degree programs with integrated on the job training. 
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University traces its roots 
back to the University of Cooperative Education BA BW 
(Berufsakademie Baden Wuerttemberg) founded in 1974. Today the 
university continues to carry on the acknowledged and highly successful 
model of a dual education, which involves the integration of academic 
theory and practical experience in a dual course of study. More than 40 
years ago, this model was initiated by such renowned companies as 
Robert Bosch, Daimler Benz and SEL. Consequently, the Federal State of 
Baden Wuerttemberg, in cooperation with many 
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in cooperation with many prominent companies, developed a 
professional education model for school leavers (holding the German 
Abitur) in 1974 alongside traditional tertiary education institutions. In 
2009, taking into consideration its outstanding performance over the 
past decades, the German Federal State of Baden-Wuerttemberg 
granted Berufsakademie Baden-Wuerttemberg the legal status of a 
university. Further on, the corporate university status means the 
institution can grant academic degrees. One of the main innovations is 
the ability to implement cooperative research projects, thus tightening 
the bonds with the partner enterprises and institutions and bringing 
academic studies on a more up-to-date level. Bernd Bachert has a 
Degree as Diplom-Ingenieur as well as a Doctoral Degree in Mechanical 
Engineering from the Darmstadt University of Technology, Darmstadt 
(Germany). He currently works as Head of the Department of 
Mechanical Engineering as well as Head of International Affairs at the 
School of Engineering at the Duale Hochschule Baden-Württemberg in 
Mosbach. 

M. Tynkkinen

”Samspel och (sam)tal för (gem)ensamt lärande – en diskursanalys 
av hur lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap 
under examination” 

Denna studie diskuterar organisering av lärarutbildning avseende 
rörelse mellan högskole- respektive verksamhetsförlagd utbildning. 
Frågan är under ständig diskussion i såväl policydokument som 
forskning. För att kunna tala om hur lärarutbildning kan och bör 
organiseras blir dock ett första steg att klargöra hur lärarstudenter 
konstruerar undervisning och (lärar) kunskap inom ramen för 
lärarutbildning. Syftet med studien har varit    att    klargöra    hur 
lärarstudenter    konstruerar    undervisning    och 

lärarkunskap under högskoleförlagd kurs där examinationen delvis 
förläggs ut i verksamhet. Examinationen inbegriper undervisning i 
autentisk undervisningsmiljö (en klass med elever), respons från 
klasslärare samt efterföljande reflektionsseminarium på campus där 
studenterna studerar videoupptagning av genomförd undervisning och 
klasslärarens respons. En diskursanalys av fyra lärarstudenters verbala-
och icke- verbala kommunikation i samband med examination har 
studerats med hjälp av videoupptagning av deltagarnas interaktion. 
Resultaten av en deskriptiv respektive genealogisk analysfas 
presenteras med hjälp av praxisgemenskapen som tankefigur. 
Diskursanalysen visar bland annat hur lärarstudenterna inom ramen för 
aktuell examination rör sig mellan vad som kan beskrivas som tre olika 
praxisgemenskaper: klassen-som praxisgemenskap; lärare-som-
praxisgemenskap samt lärarstudentgruppen som-praxisgemenskap. 

Den undervisning lärarstudenter konstruerar är samstämmig med en 
etablerad undervisningspraktik som studenten själv iakttagit. 
Lärarutbildningen kan sägas innefatta två parallella, informella 
utbildningar parallellt med den formella utbildningen. Lärarstudenten 
ställs inför överväganden mellan vad som kan beskrivas som intra-
respektive interpersonella diskurser som villkorar hur lärarstudenten 
konstruerar undervisning och lärarkunskap I samband med examination. 

Nyckelord: Diskursanalys, lärande, lärarutbildning, lärarstudenter, 
praxisgemenskaper, verksamhetsutveckling. 

K. Sandström, K. Johansson & K. Sjögren

” Sense   of   Belonging, Peer   Support, Social   Media, and   Well---being: 
Comparing WIL and Non---WIL Student Perceptions and Experiences” 
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Students who participate in a work integrated learning (WIL) program 
such as cooperative education during their university studies are often 
better prepared academically for the labour market compared  to 
students who do not receive discipline specific practical experience.  But 
does this better preparedness come with a price?  Overall mental health 
and establishing a sense of belonging with a community and with peers 
are believed to be important in having a successful school to work 
transition and achieving a strong career identity.  As such they deserve 
attention in the research on participation in postsecondary education 
and  the subsequent  transition  to  the  labour  market. 

The following is a research project that is running from November 2017 
to late 2018. Through a large international (Canada, New Zealand, 
Germany & Sweden) quantitative study and focus group interviews the 
following research questions will be explored: What perceptions do 
student have about sense of belonging and peer support? What 
demographic factors impact sense of belonging and peer support? How 
do different kinds of university training programs (i.e. WIL & co-
operative education) influence peer support and sense of belonging? 
How are peer support and sense of belonging related to mental health, 
and other psychological and health related outcomes in university 
students? Through what mechanisms do peer support and sense of 
belonging affect mental health, and other psychological and health 
related outcomes in  university  students?  What role does social media 
play in sense of belonging and peer support? What is the relationship 
between sense of belonging, peer support, social media, mental health, 
and preparedness for school to work transitions? 

Sense of belonging, social media and communities of practice are a few 
theoretical perspectives that contextualize the data material. 

H. Hegender

”Bedömningsmatrisers betydelse för examination för lärarstudenters 
yrkeskunnande i VFU” 

Det har under de senaste åren skett ett omfattande utvecklingsarbete 
med att formulera bedömningsmatriser inom olika lärarprograms 
verksamhetsförlagda kurser (VFU), såväl internationellt som i Sverige 
(Kennedy, 2010; UKÄ, 2015). Med anledning av att matriser har stor 
betydelse för studenters lärande och resultat, samt att det finns en stor 
utvecklingspotential hos dessa (Jönsson & Svingby, 2007; Reddy & 
Andrade, 2010; UKÄ, 2015) kommer följande presentation att belysa en 
del av en studie som granskat svenska lärarprograms 
matrisformuleringar. Syftet är att granska hur kursplanemål, mål och 
kriterier för lärarstudenters yrkeskunnande formuleras i matriserna och 
hur dessa förhåller sig till varandra samt en eventuell 
progressionsstegring. Matriserna granskas med stöd av 
bedömningskriterieteori (Bergqvist, 2015), lärarkunskapsområden 
(Shulman, 1986) och kunskapsformer (Saugstad, 2002). Tre förhållandevis 
omfattande matrisdokument från tre olika lärarprogram i Sverige utgör 
här det empiriska underlaget. 

Resultaten visar att det finns goda exempel på matrisformuleringar samt 
problematiska formuleringar som därigenom såväl främjar som hindrar en 
adekvat och rättssäker bedömning av lärarstudenters kunnande under 
VFU. Följande slutsatser dras: 
• Formulera innehållsspecifikt tydliga lärarkunskapsområden för att
möjliggöra en konkretisering av lärares åskådarkunskaper och
deltagarkunskaper (jfr Saugstad, 2002) för de lärarkunskapsområden som
används i matriserna.
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• Undvik att formulera icke innehållsspecifika kunskapsområden (t.ex.
analys- och reflektionsförmåga) för att minska risken för alltför
generella mål- och kriterieformuleringar som därigenom endast
fokuserar lärares åskådarkunskaper.

• Skapa ämnesspecifika och diskreta bedömningskriterier, snarare än
generiska och kontinuerliga (jfr Bergqvist, 2015). Om man önskar skapa
progression inom ramen för en kurs bör kursmålen dock vara mindre
specifika och diskreta för att möjliggöra ytterligare konkretiseringar vid
kriterieformuleringar, där även utrymme för en progressionsstegring
bör ges.

• Öppna upp för möjligheten att alltid kunna formulera såväl
åskådarkunskapsmål som deltagarkunskapsmål inom ramen för de
olika lärarkunskapsområden som efterfrågas. Detta bör också
kompletteras med en annan dimension av ”så kallade” teoretiska och
praktiska kunskapsformer: att formulera kursmål utifrån forsknings
samt erfarenhetsgrundade kunskaper.

C. Torbjörnsen Hålås
”Magiske øyeblikk og kunnskapsreflektert praksis” 

I det tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjektet «Ungdom i 
svevet», samarbeidet forskere med fagfolk og ungdom i 15 tverrfaglige 
kommunale prosjekter, om å utvikle kunnskap om hva som er virksomt 
i tverrfaglig arbeid med ungdom i risiko (Follesø, Halås, Anvik, 2016, 
Halås 2012). Prosjektet gikk over flere år, der FOU- arbeidet ble 
tilrettelagt, slik at læring, tjenesteutvikling og kunnskapsutvikling 
skulle skje parallelt. Sentralt stod spørsmålene om hva som virker, 
koblingen mellom hva som synes å virke, 

og i hvilke omgivelser og sammenhenger det som synes å virke, virker. 
Fagutviklingsarbeidet har dratt veksler på tankegodset til Senter for  
praktisk kunnskap, som bygger på en forståelse  av  profesjonell 
kunnskap som kontekstuell og situert. Praktisk kunnskap er det som viser 
seg i handling, som en kyndighet og svarevne i konkrete situasjoner 
(Lindseth, 2015). Vi bygget også på tenkning fra løsningsfokusert 
tilnærming (Langslet, 1999). En av ungdommene brukte begrepet 
«magiske øyeblikk» for å beskrive vendepunktet som gjorde endring 
mulig (Follesø og Halås, 2010). Ungdom, fagfolk og forskere har lett etter 
eksempler og fortellinger som rommer beskrivelser av god praksis. 
Fortellingene ble til gjenstand for kritisk refleksjon i prosjektfelleskapet, 
der forskerne i tillegg til å forske, bidro med tilførsel av kunnskap og til 
lærings og refleksjonsprosesser. 

Med mulighets teoremet: «Det som er, er mulig!», fokuserer den norske 
sosiologen Ragnvald Kalleberg (1992) på mulighetene i det som han kaller 
konstruktiv forskning. Jeg vil i min presentasjon, med utgangspunkt i min 
rolle som forsker, reflektere over betingelser for læring og 
kunnskapsutvikling i, av og sammen med praksis: Hva slags 
kunnskapsforståelse representerer en slik måte å arbeide på? Hva kan vi 
lære, og hvordan kan vi utvikle kunnskap av enkeltstående tilfeller? Hva 
kan være problematisk med en slik måte å drive forskning og utvikling, og 
hvilke muligheter gir dette? Avslutningsvis vil jeg introdusere en modell 
for det jeg har kalt kunnskapsreflektert praksis. 



7 

N. Leroy

”Striving For Psychological Health and Well-Being: Examining Individual 
and Organizational Resources for Students in WIL Programs” 

Due to having required activities both at the training center and at the 
company, students involved in Work Integrated Learning (WIL) have to 
face pressures to meet requirements from both sides: finish their 
academic degree work on the one hand and fulfill the company's 
mission on the other. The students typically join the company while 
having very little background of the sort needed to decode the company 
environment. Therefore the company and the training center have a 
shared responsibility to promote the development of competence and 
a secure occupational quality of life. Here, we seek to explain how the 
WIL under contract can meet the training needs of our students relative 
to their mental health and physical well-being. We’ll analyze both 
personal and relational dimensions that can prepare them to face the 
stress generated by the growing importance of emotions in the work 
place. The personal dimension will be analyzed in terms of self-learning 
ability, reflective capacity and ownership of personal experiential 
knowledge. The relational dimension will then be analyzed with regard 
to socio-relational skills. Regulated and inevitable uncertainties exist in 
the training center and in the company. We stress safety and 
prevention practices, as well as approaches to economic uncertainty. 
It is necessary to identify organizational sources of reduced well-being 
such as excessive workload and personal sources, such as interpersonal 
conflict, role ambiguity, and psychological demands. There are also 
individual sources of tension, such as personality characteristics, and 
the individual's evaluation of potentially stressful situations. It is thus 
necessary to establish a support process for the students in order to 
allow them to achieve an actively reflective attitude. 

Key words: Work Integrated Learning (WIL), reflective capacity, well- 
being, psychological health at work, load, stress, social support, 
personality, basic needs. 

M. Spaniland

” Å stå mellom barken og veden. Dilemmaer blant lærere i yrkesfaglig 
utdanning, Ved Høgskolen i Østfold” 

Skolens oppdrag: flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring 
med best mulig resultat. Lærerne må daglig forholde seg til forventninger 
om at de skal både være effektive og resultatorienterte, og at de på 
samme tid skal gi enkeltelever både oppmerksomhet og omsorg. Denne 
studien handler om hvilke dilemmaer en lærer på helse og oppvekstfag kan 
stå i når det gjelder faget Prosjekt til Fordypning (PTF) (heter nå yrkesfaglig 
fordypning), og hva det gjør med en yrkesfaglærer å stå i ulike 
forventninger og dilemmaer. Jeg har begrenset studien til lærere på vg2 
Barne- og ungdomsarbeider og Helsefagarbeider. 

Hovedteorier; Moral Distress og Through-put/ til New Public 
Management. Jeg har også belyst temaer som dilemmaer, motivasjon og 
kvalitet. Hovedfunnene av dilemmaene som lærerne belyser er; Lærerne 
kjente press om at flest mulig elever skal fullføre og bestå. De beskrev ulike 
dilemmaer rundt det med å skaffe til veie alle praksisplassene, og de oppga 
flere dilemmaer rundt kvaliteten på både elever, veiledere og læreplaner. 
Lærerne sa mye om opplevelsen av å stå i slike dilemmaer, som knytter 
seg rundt emosjoner/affekter, maktesløshet, samt positiv og negativ 
motivasjon. Konsekvensene lærerne oppga som kan forekomme av å stå 
i slike dilemmaer er blant annet tap av praksisplasser, utvanning av 
yrkesfagene, helseplager, og lærere slutter i jobben. Konklusjonen viser 
at lærere står i mange ulike dilemmaer og at Moral Distress kan knyttes 
til dette. Funnene må tas alvorlig, særlig fra politisk hold, om man skal 
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heve yrkesutdanningen. Denne studien kan bidra til å forstå lærerens 
dilemma, og hvilke følger som kan komme av å stå i slike dilemman. 

A. Pålsson

”Handledarutbildning på nätet--  hur funkar det?” 
Den nätbaserade handledarutbildningen är en utmaning som ställer andra 
krav än campusförlagd, både på kursdeltagare och lärare. I detta ingår olika 
pedagogiska utmaningar som kursdeltagare och lärare kan ställas inför. 
Den stora frågan har alltid varit om och hur sker interprofessionellt lärande 
över nätet - är det möjligt?  Anledningen till att vi startade denna 
tvärprofessionella handledarutbildning för studenthandledare i VFU på 
nätet, var den ökande efterfrågan från yrkesverksamma sjuksköterskor, 
läkare, tandhygienister och sjukgymnaster liksom från andra professioner 
såsom lärare och socionomer. Kursens upplägg utgår från handledarnas 
egna erfarenheter. Som handledare gäller det att "leta fram" den punkt där 
studenten befinner sig både teoretiskt och beteende- och känslomässigt 
och starta handledningsprocessen där. För att utveckla och förbättra 
handledarrollen tränar kursdeltagarna dialogmetodik och konstruktiv 
återkoppling med hjälp av nätdiskussioner. Det föreligger flera fördelar 
med att ha skriftliga diskussioner ”på nätet”. En fördel är att kursdeltagarna 
ges möjlighet till eget reflekterande före sitt svar vilket kan fördjupa 
gruppdiskussionerna. De hinner också reflektera över det de läser och 
begrunda sina tankar innan de svarar. Dessutom kan nätbaserade 
diskussioner vara gynnsamma eftersom kursdeltagarna vågar vara mer 
öppna när de är anonyma inför varandra. En annan aspekt i den 
nätbaserade miljön är att hierarkiska symboler inte syns, vilket kan bidra 
till en jämställd lärandemiljö som gynnar det interprofessionella lärandet 
ytterligare. 

Denna nätbaserade utbildning ger förutsättning för kursdeltagarna att vara 
aktiva i inlärningsprocessen genom skriftliga gruppdiskussioner och 
litteraturseminarier som präglas av reflektion över den egna yrkesrollen/ 
handledarrollen. Kursdeltagarna för skriftliga diskussioner kring olika teman 

genomgående i kursen. Genom att erbjuda en tvärprofessionell nätbaserad 
handledarutbildning för studenthandledare”på nätet” kan fler ta del av 
undervisningen oavsett avstånd till campus. Kursen har deltagare från olika 
delar av landet men även deltagare som bott utomlands har förekommit, 
vilket ger ytterligare dimensioner av lärandet. 

L. Bernhardsson, M. Gellerstedt & L. Svensson

”Progression och examination av Arbetsintegrerat  lärande” 
Högskolan Väst har mer än 25 års erfarenhet av Arbetsintegrerat Lärande 
(AIL) och formar alla högskolans aktiviteter: utbildning, forskning och 
omfattande samarbete med omgivande samhälle. Under åren har våra 
ansträngningar formaliserats och en försök att forma en taxonomi för olika 
aktiviteter har påbörjats. I en nyligen genomförd studie vid detta universitet, 
som grundades på intervjuer och konsolidering av våra erfarenheter 
identifierade vi att även om frågan "vad?" enkelt kan besvaras, finns det en 
viktig delfråga som ska behandlas, nämligen: " hur?". När vi genomför olika 
AIL-aktiviteter, både små och stora aktiviteter, t.ex. en gästföreläsning eller 
en praktikplats, är det rimligt att reflektera över om dessa aktiviteter används 
optimalt? Vilken typ av påverkan på studentens kunskaper innebär AIL- 
aktiviteten? Vad kan uppnås genom framgångsrik integration mellan teori 
och praktik.  
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AIL kan betraktas ur två olika perspektiv. Ett där själva aktiviteten är det 
bästa sättet för en student att uppnå ett specifikt lärandemål som 
uttrycks i en kursplan. AIL blir alltså själva metoden för 
kunskapsskapandet, precis som att en föreläsning eller ett seminarium 
ibland kan utgöra det bästa sättet. I ett sådant fall är lärandemålet 
ämnesrelaterat och beskrivet ikursplanen i förhållande till kursens 
ämnesinnehåll. Ett annat perspektiv fokuserar på integrationen mellan 
teoretisk och praktisk kunskap. Om detta perspektiv utgör ett 
lärandemål i sig är det viktigt att kunna formulera på vilket på vilket sätt 
studenterna ska kunna reflektera kring hur teori och praktik samverkar 
i kunskapsprocessen. En sådan tydlighet är viktig och har betydelse för 
hur kursen designas, genomförs och examineras. Genom samtal i olika 
fokusgrupper inom Högskolan Väst har det synliggjorts att det behövs 
någon form av taxonomi, eller liknande, för att skapa ovan nömnda 
tydlighet. Efter inspiration av olika modeller, där teknik införs för att 
stödja lärande, såsom RAT---model och SAMR---model har vi gjort ett första 
utkast i det som vi kallar AIL  4U. 

RAT står för Replacement, Amplifying and Replacement (Hughes et al, 
2006)   medan   SAMR   är   akronymen   för   Substitution, Augmentation, 
Modification och Redefinition (Puendentura, 2014). Vår AIL---4U har 
också inspirerats av SOLO---taxonomin (Biggs, J. and K. Collis, 1982). Vi vill 
i denna artikel diskutera, utifrån ett teoretiskt perspektiv, hur en 
progression kan utformas som stöd för kursdesign, genomförande och 
framförallt examination, med fokus studentens förståelse för 
samverkan mellan teori och praktik. Artikeln ska betraktas som ett 
“positionpaper” av konceptuell karaktär som start på en diskussion för 
hur vi kan förtydliga “i:et” i AiL (arbetsintegrerat lärande) och utveckla 
tankar kring hur en sådan progression kan utformas. Användning av 
beskrivande ord för de olika kvalitativa nivåerna kan sedan formas till en 
AIL taxonomin. 

I. Johansson

”Åtgärdsplan som lärandeobjekt i ett AIL-perspektiv – verksamhetssystem 
och expanderat lärande ” 

Lärprocesser i arbetslivet är centrala aspekter inom Högskolan Västs 
vitala forskningsmiljö, arbetsintegrerat lärande (AIL). Miljön beskrivs av 
Thång (2004) som präglad av praxisnära forskning. I denna studie var 
forskningsmiljön gymnasieorganisation och urvalskriterier var dels att 
alla nationella gymnasieprogram fanns i de båda 
gymnasieorganisationerna och en viss närhet till dessa då 
datainsamling, förutom individuella och fokusgruppsintervjuer även 
omfattade 40 dagars observationer. Merparten av 
ledarskapsforskningen inom skolan har emanerats ur grundskolemiljö 
och i mångt och mycket har resultat från denna forskning generaliserats 
att gälla även för gymnasiemiljön. Genom att studera hur rektorer 
tillsammans, och med medarbetare, interagerar i lärprocesser fylls en 
kunskapslucka då tidigare forskning i 
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huvudsak visar att rektorer arbetar i ensamhet vilket är problematiskt 
ur ett lärandeperspektiv. Föreliggande studie har fokus på arbete med 
nya direktiv från skolverket (2011) med avseende på åtgärdsplaner för 
elever som riskerar underkänt i något ämne. En åtgärdsplan tas fram i 
samarbete med personal som har att hantera denna elev där 
exempelvis speciallärare, lärare, elevteam, där skolkurator, 
skolsköterska bland annat kan ingå. För dokumentering och utförda 
åtgärder ansvarar rektor. Denna process följdes genom observationer 
och intervjuer i möten rektorer emellan, och rektorer och personal, i 
två gymnasieorganisationer. För att analysera hur detta dokument 
medierades [bearbetande av ett objekt exempelvis åtgärdsplaner] och 
utvecklades tas stöd i Engeströms (2001) teori om verksamhetssystem 
och ett expanderat lärande som utgår ifrån olika handlingar som 
möjliggör lärande och ses som en modell för analys. Individerna ur 
berörda yrkeskategorier har erfarenheter från andra liknade eller 
annorlunda arbete. Dessa erfarenheter och lärande, är betydligt mer 
än en person kan härbärgera. Denna kollektiva kunskap ger 
förutsättningar att se och förstå arbete i andra aktiviteter tillsammans 
med andra. De individuella skillnaderna mellan förkunskaperna och 
erfarenheterna som deltagarna har ger underlag för diskussioner som 
möjliggör en dynamisk lärprocess. 

M. Hattinger & K. Eriksson
“Learning Negotiations Skills on---line by a Case---based Methodology 
through co---construction of knowledge between industry and academy” 

Blended e-learning education in higher education can support lifelong 
learning for practitioners in the manufacturing industry and strengthen 
their competence development integrated in work (Patrick et al., 2008). 
However, traditional distance courses are usually designed for individual 
purposes, with strict curriculums, and performed asynchronically and do 
not automatically stimulate collaborative learning activities that brin in 
practitioners work experiences as a valuable knowledge source in 
construction with other peers or teachers. In this study we argue that 
mutual construction of knowledge, between practitioners and research 
active teachers, can be encouraged within blended e-learning courses 
through collaborative knowledge exchange. This we define as co- 
construction of knowledge. However, to integrate practitioners’ workplace 
experiences, as valuable knowledge, is a demanding process when 
designing e-learning  courses including pedagogical strategies, case- based 
methodologies and  choices  of  learning technologies. How is practitioners’ 
experiences and research teachers’ knowledge integrated as mutual co- 
construction case-based methodology within the subject Negotiation Skills? 
We aim to analyse manufacturing industry practitioners’ and research 
teachers’ mutual construction of negotiation knowledge that will deepen 
their professional skills, conducted within a longitudinal joint industry-
academy competence development project. The study was two-folded; 1) 
forms and content of knowledge co-construction advancing practitioners’ 
negotiation and communication skills, related to their specific engineering 
expertise, and 2) exploring user-experiences of mediated discussions in web 
conferencing through practitioners’ experiences of conducting on-line 
negotiation cases. The course in Negotiations Skills of 2.5 European Credits 
includes a specific Harvard Case designed with a predefined role play 
negotiation game. It consists of case instructions that practitioners first 
prepare for and then play with various roles, in a group of six participants, 
during a three hour web conferencing session (Adobe Connect). The 
sessions includes oral discussions, written  chats  and  phone interactivity. 
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Data collection consisted of three focus group sessions and observations 
of the web-conference role-play comprising 34 practitioners’ from ten 
companies during 2014-2015. The case-based methodology developed 
during three iterative design cycles (Sein, et al., 2010). Qualitative 
content analysis of data resulted in design implications derived from 
problems concerning case instructions and web---conferencing 
(technology, security restrictions, audio/video  quality  etc.). 

By applying the cultural historical activity theory (CHAT) we captured 
practitioners’ manifested contradictory views and problem solving, which 
emerged as a trajectory of knowledge sharing and constructing new 
knowledge. This is considered as a process of mutual sideways learning 
among practitioners and the research teachers leading to expansive 
transformation of the practitioners work practice (Engeström, 2015). 
Results show that practitioners’strengthened their knowledge of 
handling negotiations within work practice through the case-based 
collaborative and on -line approach. There were problems of using web-
conferencing however problems decreased throughout the three course 
cycles. Generally, practitioners; 1) strengthened their knowledge on how 
cultural differences affected negotiations, 2) improved decision making 
skills, and 3) personally understood how to visualize tough conflict 
situations meaning they became more reflective of their own actions and 
communications within practical work situations. The focus group 
sessions themselves performed as formative interventions made visible 
the process of co- construction of knowledge, through analysis of 
discursive manifested contradictions (Engeström & Sannino, 2011). 

Keywords:  co---construction of knowledge, blended e---learning  courses, 
case---based methodology 

K. Sjögren, K. Johansson & M. Gellerstedt

” Going Out to explore or bringing in the world of work for illustration” 

For several years, University West has had a section named Work-
integrated learning (WIL) included in the course syllabus. WIL is 
University West profile and every year we receive national funding for 
the development of WIL nationally. With this in mind a small research 
team decided to investigate to what extent the WIL-section was used in 
course syllabus, i.e. proportion of course syllabuses using this 
section, and also analyse its content. By using a qualitative analysis, 
we could categorise different work- integrated learning element. An 
analysis of all course syllabuses (n=778) gave the result that just 
over half, 53%, (n=415) contained some sort of description in the 
Work integrated learning section of the syllabus. The results 
showed that for undergraduate courses (n=341) WIL was primarily 
associated with case studies 58% (n=197) while for graduate courses 
(n=74), activities, such as placements, internships, field studies, were 
more often represented 69% (n=51). However, course syllabus could 
also contain a combination of various WIL activities. A comparison 
between fields (departments) showed that WIL mainly was expressed in 
the form of case studies for Engineering Science 72% (n=87) and 
Economics and IT 76% (n=69), and mainly as activities such as 
placements, internships, field studies for Health Science 75% (n=55) and 
Individuals and Society 64% (n=83). In Health Sciences and Individuals and 
Society there is a high proportion of vocational programs with 
mandatory requirements for internships and placements, which 
therefore can be expected to reflect the results. We also found a tendency 
to describe WIL as either process- or activity-oriented. A process-
oriented course description described WIL activities in relation to a 
learning process in which elements such as interaction, integration, 
knowledge-sharing, and reflection was included. An activity-oriented 
description described a number of activities and tasks to be conducted 
during the course. The overall result for all course 
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curricula was that WIL was expressed in activity-oriented terms, 59% 
(n=245). Undergraduate courses were mainly described as activity- 
orientated 65% (n=220), while graduate courses as process-orientated 
65% (n=48). 

Within the field of Health Science there was a tendency to express WIL 
as process oriented activities 73% (n=53), while the field of Engineering 
89% (n=108) used more activity-oriented descriptions. Since 2016 the 
section of WIL is removed and the board for education has the task to 
implement it as learning goals, this trigger us to make a follow up- study 
in year 2018. 

The various expression of WIL in course curricula can be expected to 
reflect what kind of education / course it is about, but also probably 
what educational practice is common in a particular subject field. The 
Higher Education Ordinance regulation of requirements for award of a 
qualification also provides background to the requirements of WIL e.g. 
placements in mainly vocational education. As a result, WIL is already 
integrated into education at the West University in the sense that it is 
linked to degree requirements, but other forms of WIL also occur after 
a more ad hoc based starting point and without necessarily being linked 
to learning goals and degree objectives. 

P. Bernhardsson & L. Bernhardsson

”Personal Learning Environment för lärande inför livet efter 
universitetet” 

Det blir allt mer vanligt att lärosäten och skolor använder någon form av 
digitalt system mellan lärare och elever eller studenter. De använder 
vanligtvis så kallade Learning Management System (LMS). William R. et al 
(2007) diskuterar begreppet och de system som idag används och menar 
att intentionerna med LMS är goda men de saknar  

 saknar värdefulla funktioner. De har oftast använts för distribution av 
instruktioner till studenter och elever. Det är en enhetlig information 
som gäller för samtliga deltagare och är inte på något vis 
individanpassad eller ger den enskilda studenten det unika stöd som kan 
behövas för ett bra lärande. 

Lärande i den digitala tidseran kräver nya färdigheter med fokus på olika 
digitala artefakter. Lärande är också en livslång process som inte bara 
sker i en institutionell kontext. Lärande i både formella och informella 
sammanhang. Lärande och arbetsrelaterade aktiviteter hänger idag 
samman och utbildningar behöver formas så att de stödjer en fortsatt 
process även efter avslut av det formella lärandet. George Siemens 
(2005) beskriver hur användning av teknik för lärande och 
kommunikation påverkar och förändrar vårt sätt att tänka. Och därför 
behöver system som används för lärande i formella sammanhang 
utformas så att de stödjer en process för lärande även efter avslutade 
studier. 

Richards et al (2013) beskriver en driven student som en “agentic 
learner”. En självgående individ med både lust och möjlighet att lära 
som därigenom själv kan avgöra vad som behöver läras utifrån 
kunskapsmål i en kursplan relaterat till individens befintliga kunskaper. 
För att kunna bli en sådan driven student behövs en större 
“verktygslåda” för lärandet än vad en standardiserad LMS-lösning ofta 
erbjuder. 

Istället för standardiserade envägslösningar för överföring av 
instruktioner, såsom många LMS används, borde studenter under sin tid 
vid högskolan få lära sig verktyg som stödjer lärande och kommunikation 
med andra. Bland annat för att uppmuntra till eget kritiskt sökande av 
information de kan forma till sin kunskap och för att kunna agera som 
en “agentic learner”. Att då använda ett LMS som de studerande sedan 
inte kan använda efter avslutade studier ger inte samma möjligheter till 
fortsatt lärande som en uppsättning egenvalda verktyg. De behöver 
skapa ett Personal Learning Environment (PLE) som de sedan kan 
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fortsätta använda efter avslutade studier och (Attwell, 2007). Det är 
inte nya verktyg inom LMS, justeringar och mindre förändringar, som 
behövs utan ett helt nytt perspektiv där fokus flyttas från LMS till PLE. 
Det  är svårt att få förståelse för hur verktyg inom ett LMS ger 
kunskaper för arbetslivet utan det behövs det som beskrivs som en 
systemförändring av Reigeluth (1994). Ett helt nytt perspektiv på vilka 
verktyg som stödjer ett livslångt lärande och inte bara ett lärande på 
högskola eller universitet. 
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A-K Larsson, A. Nilsson & S. Fagerholm

”Officersprogrammet – utveckling av akademisk 
informationskompetens i en professionsutbildning” 

Syftet med den interaktiva sessionen är att diskutera pedagogisk 
utveckling inom en professionsutbildning där akademi, verksamhet och 
arbetsliv samverkar. Vi vill också ta del av övriga deltagares erfarenhet 
inom området och använda dessa som stöd i vårt fortsatta samarbete. 

Att utveckla informationskompetens är en kvalitetsfråga för en 
högskoleutbildning. Officersutbildningen är en professionsutbildning 
som innehåller akademiska, professionsinriktade och 
verksamhetsförlagda utbildningsmoment. Utbildningen ställer höga 
krav på samverkan mellan akademi och arbetsliv. Utbildning på 
grundnivå ska utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och 
kritiska bedömningar, studenternas förmåga att självständigt urskilja, 
formulera och lösa problem, och studenternas beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska 
studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att 
söka och   värdera   kunskap   på   vetenskaplig   nivå, 
följakunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med   personer 
utan specialkunskaper inom området. (SFS 1992:1434). Anna Lindh 
biblioteket är ett högskolebibliotek och arbetar med att undervisa i 
informationssökning inom Försvarshögskolans utbildningar. 
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar i större och mindre 
grupper, medverkan vid seminarier, sökverkstäder m.m. Ett ökat antal 
studenter ställer krav på nya undervisningsformer. Anna Lindh 
biblioteket ser ett behov av att förnya undervisningen och utöka den 
pedagogiska paletten. Det görs genom ett samarbetsprojekt med 
Sjöstridsskolans bibliotek. Projektet syftar till att a) inventera vilket stöd 
studenterna inom Officersutbildningen får för  att de ska kunna utveckla 
sin informationskompetens b) ta fram pedagogiska modeller och 

utveckla tekniker för en sammanhållen undervisning i 
informationssökning med en tydlig progression under 
officersprogrammets samtliga terminer. Den interaktiva sessionen inleds 
med en kort presentation av varför Anna Lindh biblioteket och 
Sjöstridsskolan ser behov av gemensam pedagogisk utveckling. Därefter 
presenteras samtalets diskussionsfrågor som är tänkta att diskuteras i 
mindre grupper. Varje grupp redovisar sina tankar på en Magic Chart som 
placeras på väggen i lokalen. Därefter får deltagarna möjlighet att gå på 
”vernissage” för att se och reflektera över vad övriga grupper kommit 
fram till i sina diskussioner. 
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