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Student som förändringsagent

Högt söktryck och studenter som klarar sig bra i arbetslivet. 
Utbildningen Grafisk design är ett av de mest populära  
programmen vid Malmö högskola, men hur blev det så?  
Ett av svaren är att studenterna har de verktyg som krävs 
för att påverka de sammanhang i vilka de är verksamma i 
under och efter studierna. De har blivit förändringsagenter.
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Under de senaste nio åren har Christel Brost varit programansvarig 
för kandidatprogrammet Grafisk design – ett program som i hög 
grad präglas av samarbeten mellan studenter, företag och andra 
organisationer. Brost är den som utvecklat den pedagogiska modell 
för samverkan som ligger till grund för en av kurserna i programmet, 
Grafisk design 3.

Svårighetsgraden höjs successivt
Kursen genomförs under termin 3 och utgörs av ett större 
projektarbete (15 hp) tillsammans med extern part. Studenterna 
kommer därmed redan tidigt i programmet i kontakt med 
branschnära situationer. Under programmet höjs svårighetsgraden 
successivt. Studenterna får alltså möjlighet att utveckla de förmågor 
som krävs inför kommande delkurser.

Högt söktryck och studenter som klarar sig bra i arbetslivet.  
Utbildningen Grafisk design är ett av de mest populära 
programmen vid Malmö högskola, men hur blev det så? Ett 
av svaren är att studenterna har de verktyg som krävs för att  
påverka de sammanhang i vilka de är verksamma i under och 
efter studierna. De har blivit förändringsagenter.

Student som förändringsagent
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En pedagogisk modell i tolv steg
Upplägget för kursen följer Christel Brosts pedagogiska modell för 
samverkan som genom utvärderingar har förfinats och justerats 
under de nio år som kursen getts.

Modellen består av tolv steg där det första steget är att noga 
gå igenom kursens struktur och vad som förväntas av studenterna.

Steg 2 handlar om att uppdragsgivaren presenterar sin 
problemformulering för studenterna. Genom åren har studenterna 
tagit sig an komplexa uppdrag, till exempel breddad rekrytering 
till svenska designutbildningar, hur man visualiserar klimatfrågan, 
och hur elbolag kommunicerar med sina kunder.

Steg 3 och 4 innebär att man gör det så kallade Belbintestet för 
att studentgrupperna ska få en så dynamisk sammansättning som 
möjligt vad gäller ansvarsområden och kompetens. Därefter, i steg 
5, kommer studentgruppen överens om en tidsplan för när de ska 
träffas och vilket arbete som ska vara gjort när de ses.

– Förmågan att jobba i grupp är väldigt viktig. Man sviker inte 
varandra och studenterna är bra på att hålla det kontrakt de skriver 
med varandra, säger Martin Farran-Lee, adjungerad professor i 
grafisk design och även delat programansvarig.

Steg 6 handlar om handledning som sker varje vecka utan att 
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Kurs: Grafisk design III (15 hp)
Antal studenter: 40
Termin: 3 av 6
Program: Grafisk design vid Malmö högskola
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samarbetspartnern är med. I steg 7 presenterar studentgrupperna 
3–5 designförslag för partnern:

– Många av våra studenter är inte vana vid att jobba mot en 
uppdragsgivare, så detta brukar bli ett ganska känsligt moment. 
Tanken är att samarbetspartnern ska ge feedback på design-
förslagen, och detta kan kännas hårt för en student. Kanske partnern 
förväntat sig något annat? Men, detta är en central del av lärande- 
processen, säger Christel Brost, kursansvarig.

Steg 8 handlar om att lärare och studenter diskuterar den 
feedback studenterna fått och de slutför det förslag som bedömts 
som mest relevant.

I steg 9 görs en slutredovisning för uppdragsgivaren som väljer 
ett vinnande förslag. Här diskuterar man också hur detta förslag ska 
tas vidare efter kursens slut. I detta steg ger också uppdragsgivaren 
feedback på hela projektet.

Därefter, i steg 10, planerar studentgrupperna och uppdrags-
givaren för vilka sammanhang det som producerats ska visas upp i.  

Studenter, lärare och uppdragsgivare förhandlar om vilken kurslitteratur som 
ska ingå. Målet är att inkludera litteratur som stärker studenternas förståelse 
för uppdraget. Till exempel, om man i kursen ska angripa klimatproblem är det 
viktigt att studenterna vet vad en koldioxidekvivalent är.
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Till exempel, i år kommer designförslagen att presenteras på den 
klimatkonferens som hålls i Malmö i mars. Man visar alltså för andra 
vad man presterat och detta är en central del av lärandeprocessen.

I steg 11 analyserar studenterna de avgörande händelserna i 
designprocessen:

– Studenterna reflekterar över vad de lärt sig och vad som 
kunde gjorts annorlunda, både beträffande deras egen insats och 
upplägget för kursen. Först därefter följer det tolfte och sista steget, 
examinationen, berättar Christel Brost.

Modell som möjliggör förändrig
Genom denna väl genomarbetade pedagogiska modell får studenten 
den grund som krävs för att bli en förändringsagent. Samman-
fattningsvis kan sägas att hela programmet genomsyras av nära 
kontakter med andra aktörer vilket gör att studenterna får mycket 
praktisk erfarenhet och ett nätverk. Studenterna är också synliga i 
staden och regionen, vilket gör att programmet i sig är synligt, vilket 
är en av orsakerna till att programmet är så populärt.

U
nder hösten 2015 arrangerades i regi av Sam

verkanssäkrade utbildningsprogram
 och  

A
kadem
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orkshopen “Sam
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ö högskola fick utveckla sina egna 
kurser m

ed utgångspunkt i den m
odell som

 beskrivits ovan. <http://m
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edarbetarnyheter/M
edarbetarnyheter-2015/H

ur-hjalper-vi-studenterna-att-tillam
pa- 

sina-kunskaper-/>



15

Kursutveckling i samarbete  
med alumner

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet tog 
2015 ett nytt grepp för att vidareutveckla det treåriga 
Språkkonsultprogrammet: samarbete med alumner.  
Slutresultatet blev ett värdefullt utbyte, där alumner 
inte bara undervisade utan också medverkade i  
utformandet av en ny kursplan. 
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– I kursutvecklingen av programmet bedömde vi att våra studenter 
behövde modernare och mer professionsanknuten kunskap om 
digital kommuniktion. Alumnerna är de enda som både har akt- 
uella kunskaper om digitala verktyg och lång erfarenhet av hur just 
språkkonsulter använder dem, berättar Marie Sörlin, programans-
varig för Språkkonsultprogrammet vid Umeå universitet.

– När universitetet frågade oss om att medverka i program- 
utvecklingen tackade vi omedelbart ja. Vi blev inspirerade av  
deras progressiva förhållningssätt, berättar Lisa Rönnblom, en av de 
alumner som medverkade.

Målet: en kurs kopplad till yrkeslivet
De tidigare kurserna Webbmedier och Språkteknologiska hjälp- 
medel skulle bli en. Den snabba tekniska utvecklingen och den 
digitala kommunikationens roll i språkkonsultens yrkesliv gjorde 
alumnernas erfarenheter centrala.

En utmaning var att förena arbetslivets praktik med akademins 
teori. Lösningen fick bli vetenskap och kurslitteratur som grund, 
med föreläsningar utifrån språkkonsultens arbetsliv:

– Att vi både fick utforma kursplanen och föreläsa på kursen 
var viktigt. Det lät oss använda konkreta exempel från vår vardag  
 

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet tog 2015 
ett nytt grepp för att vidareutveckla det treåriga Språk- 
konsultprogrammet: samarbete med alumner. Slutresultatet 
blev ett värdefullt utbyte, där alumner inte bara undervisade 
utan också medverkade i utformandet av en ny kursplan. 

Kursutveckling i samarbete  
med alumner

Kurs: Digital kommunikation (6 hp)
Program: Språkkonsultprogrammet vid  
Umeå universitet
Termin: 3 av 6
Antal studenter: 11 
Tidpunkt för kursen: höstterminen 2015
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för att visa sammanhangen mellan teorin och praktiken, förklarar 
Samuel Stenberg, den andra alumnen som deltog i arbetet.

Vad tyckte studenterna?
Den nya kursen Digital kommunikation blev populär. Så här tyckte 
två studenter:

– Kursen var så bra! Fantastiskt roligt med språkkonsulter 
som föreläsare, det gav en inblick i yrket och en lite annorlunda syn  
på utbildningen. Det märktes tydligt att föreläsningarna var fram-
tagna av proffs, både på innehållet och på själva framförandet. 

– I föreläsningarna kände jag alltid igen mig från den aktuella 
kurslitteraturen, samtidigt som innehållet var nytt och inte upp- 
repande, snarare fördjupande och förklarande.

En tredje lyfte examinationerna, som utformades som typiska 
språkkonsultuppdrag:

– Verkligen roligt med lite annorlunda examinationsformer! 
Även om de var utmanande har de varit de roligaste examinationerna 
hittills.
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Samarbetet gav mersmak
Att studenterna var nöjda ser både universitetet och alumnerna som 
ett gott betyg.

– Studenternas respons gör oss trygga att de kommer att gå 
stärkta ut i arbetslivet och att samarbetet lönade sig. För företag 
som våra är det jätteviktigt att utbildningen utvecklas så här. Det 
säkerställer att de språkkonsulter som examineras har relevant och 
yrkeslivsanknuten kunskap, berättar Samuel och Lisa. 

Även Marie är nöjd: – Samarbetet har fungerat fantastiskt bra 
och varit lärorikt för alla inblandade. Att få arbeta med alumnerna 
både vid kursutvecklingen och under kursens gång har varit kompetens- 
utvecklande. Jag har också fått ökad förståelse för de kopplingar  
mellan teori och praktik som yrkesverksamma språkkonsulter  
behöver göra varje dag i vår alltmer digitaliserade värld.

Drivna alumner som samarbetar med universitetet
Lisa Rönnblom och Samuel Stenberg är alumner vid Umeå universitet och 
examinerade språkkonsulter i svenska. Efter examen år 2011 startade de båda 
företag med säte i Umeå: Lisa finns på Bättre Text, Samuel på Uppfatta. Båda 
företagen har anställt språkkonsulter från utbildningens senare kullar och 
återkommande erbjudit praktikplatser åt programmets studenter.
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Psykologmottagning där studenter får träna 

Psykologmottagningen ingår som en del i utbildningen av 
blivande psykologer vid Linköpings universitet. Här får 
studenterna kvalificerad och kontinuerlig handledning 
av erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter, 
parallellt med att de tränar på sin kommande yrkesroll. 
Patienterna får i sin tur förmånen att möta en och samma 
psykologstudent under lång tid och betalar dessutom inget 
för sin behandling.
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– Även om man som patient inte kan bli remitterad till vår mot- 
tagning, utan måste höra av sig själv, så känner vi att vi har en lägre 
tröskel än många andra. Vi möter många patienter som kanske inte 
”kvalar in” på andra mottagningar, som har en rädsla för att söka 
vård eller som inte har råd att gå i behandling. Vi ser helt enkelt till 
att fler människor får tillgång till samtalsbehandling. Mottagningen 
kan också fungera som en avlastning för sedvanlig vård, eftersom vi 
har möjlighet att erbjuda psykologisk behandling till relativt många 
patienter, säger Maria Jannert, verksamhetschef och leg. psykolog/
leg. psykoterapeut.

Psykologstudenterna arbetar på mottagningen en dag i veckan 
under tre terminer, mot slutet av sin utbildning. De får handledning 
varje gång och de möter hela tiden samma patienter. Studenterna 
ges möjlighet att träna på att planera och genomföra psykologisk 
behandling, att föra journal, att förhålla sig till sekretess samt att 
kommunicera med andra vårdgivare. Även om klienterna söker sig 
till mottagningen på egen hand kommer de ofta på rekommendation 
från andra vårdgivare som exempelvis primärvården, Samtalsmot-
tagningen unga vuxna och Studenthälsan.
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Psykologmottagning där studenter får träna 

Psykologmottagningen ingår som en del i utbildningen av 
blivande psykologer vid Linköpings universitet. Här får 
studenterna kvalificerad och kontinuerlig handledning av 
erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter, parallellt 
med att de tränar på sin kommande yrkesroll. Patienterna får i 
sin tur förmånen att möta en och samma psykologstudent under 
lång tid och betalar dessutom inget för sin behandling.
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Ökad tillgång till behandling
Verksamhetens framgångsfaktorer är flera och olika beroende på 
ur vems perspektiv man tittar. Patienterna får via Psykologmottag-
ningen ökad tillgång till psykologisk behandling, mottagningen har 
stort patientfokus och många patienter uttrycker att de känner sig 
väldigt sedda.

– Och studenterna uppskattar att de får in riktig klinisk  
verksamhet i sin utbildning, vilket ger dem möjlighet att ställa  
mycket mer komplexa analyser än i fiktiva fall, säger Maria Jannert.

De svårigheter eller utmaningar man stött på har varit av enklare 
art och gått att lösa. Vissa studenter känner till exempel viss oro 
inför mötet med sin första patient samt för hur de ska lyckas släppa 
jobbet när de kommer hem.

– Det här är en process som det är viktigt att komma igenom 
och som det är mycket bättre att öva på hos oss än ute på ett riktigt 
jobb. Det handlar om att träna sig i att bli professionell, säger Maria 
Jannert.
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Bli filmade
Vissa patienter tycker att det kan kännas jobbigt att bli filmade, 
vilket är något som görs för att handledaren ska kunna stötta sina 
studenter på bästa vis och bedöma mötet mellan patient och student 
i efterhand. Handledarens utmaning är att hela tiden balansera  
mellan att se till både studentens utveckling och patientens väl och ve.

Samtliga handledare är legitimerade psykologer och psyko-
terapeuter. De rekryteras via en upphandling och kan komma från 
såväl privata mottagningar som landstinget eller från olika håll 
inom psykiatrin.

– En annan av våra fördelar är att vi är väldigt flexibla. Vi är  
inte låsta av att patienten måste eller ska komma till oss ett visst  
antal gånger, utan vi låter patientens behov och studentens inlär- 
ningsbehov styra antalet besök, avslutar Maria Jannert.
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Kurs: Psykologiska behandlingsmodeller och principer
handlett kliniskt arbete (kursen är på 22,5 hp varav klientarbetet är 7,5 hp)
Antal studenter: 45–50 studenter, två kurser samtidigt
Antal patienter: 200 per år
Termin: Termin 6–8 av 10 terminer
Program: Psykologprogrammet vid Linköpings universitet
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Att planera och utvärdera VFU

Traditionell utbildning har väl inarbetade rutiner för hur 
man utvärderar enskilda föreläsningar, kurser och hela 
utbildningsprogram. Men, när delar av utbildningen sker i 
samverkan med externa aktörer uppstår nya utmaningar. 
Till exempel, hur utvärderar man bäst processen och  
resultatet av verksamhetsförlagd utbildning, VFU?
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Tandhygienistutbildningen vid Malmö högskola har tagit ett 
helhetsgrepp vad gäller planering och utvärdering av den VFU 
som genomförs under termin 3. Bland annat har de sett till att  
tillsammans med Folktandvården Skåne dra upp riktlinjer för hur 
VFU:n ska se ut. 

Kursansvariga Kerstin Stagnér berättar: 
– Genom att tidigt i processen inleda en dialog med ledningen 

för Folktandvården Skåne har vi lyckats skapa en gemensam syn 
på hur vi ska göra. Dels kring vad studenten behöver kunna för 
att få komma in i verksamheten, dels kring vad handledarna på 
Folktandvården behöver kunna för att ta hand om studenten på 
bästa sätt. Vi skapade alltså ett gemensamt upplägg och gemen- 
samma riktlinjer för samarbetet.

För att denna gemensamma förståelse skulle uppnås även 
hos studenter och handledare arrangerades en handledarträff där  
kursansvarig, handledare och studenter träffades för att diskutera 
lärandemålen, det vill säga på vilken grund studenternas insats 
skulle bedömas.

Karin Sjögren, som varit med att utforma upplägget, berättar:
– Dessa möten var oerhört viktiga för att skapa samsyn och 

etablera en kontakt mellan student och handledare. Men också för 
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Att planera och utvärdera VFU

Traditionell utbildning har väl inarbetade rutiner för hur man 
utvärderar enskilda föreläsningar, kurser och hela utbildnings- 
program. Men, när delar av utbildningen sker i samverkan med 
externa aktörer uppstår nya utmaningar. Till exempel, hur 
utvärderar man bäst processen och resultatet av verksamhets-
förlagd utbildning, VFU?



25

att handledarna skulle få möjlighet att utbyta erfarenheter sinse- 
mellan. Många är helt nya i rollen som handledare och då är det vik-
tigt att lära av dem som gjort det förut.

Kerstin Stagnér fortsätter:
– De flesta av handledarna har heller ingen utbildning i hur 

man handleder. Därför bjöd vi på handledarträffen in en person som 
pratade om just handledning och bedömning.

Utvärdering av helheten
Utvärderingen av VFU:n har gjorts på flera nivåer. Man har tittat på 
förberedelserna och introduktionen för handledare och student, men 
också på vad studenterna bidragit med till verksamheten. Detta har 
gjorts genom intervjuer, enkäter och besök på arbetsplatserna.
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Kurs: Prevention och behandling av karies och  
parodontal sjukdom (30 hp varav sex dagars VFU)
Antal studenter och handledare: 16 studenter och 16  
handledare från Folktandvården på olika håll i Skåne
Termin: 3 av 4
Program: Tandhygienistutbildningen (tvåårig, 120 hp)  
vid Malmö högskola

Bild: Flickranvändare  
rocketboom CC:BY
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– Tanken har varit att fånga upp lärandet, både hos student och 
handledare. Studenterna har tillsammans med personer som är  
experter på kompetensutveckling och karriärutveckling fått reflek-
tera över vad de lärt sig, och handledarna har vi själva haft en dialog 
med, säger Kerstin Stagnér.

Resultatet? Många handledare berättar att de genom samarbetet 
fått nya perspektiv på sin egen yrkesroll och att samarbetet med 
högskolan gett dem kompetensutveckling.

Många studenter lyfter fram vikten av att få uppleva hur det är 
att jobba som tandhygienist “på riktigt”, även om flera också tycker 
att de borde fått större klinisk erfarenhet innan de gick på VFU.

Samtliga handledare pratar om att man måste vara noga med 
planering och framförhållning, och att man måste vara medveten 
om att studentsamarbetet leder till minskade patientintäkter efter- 
som varje besök av nödvändighet tar längre tid i anspråk när en  
student ska vara delaktig.
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Kursmentorer lyfter in skolans värld  
på lärarutbildningen 

Lärarutbildningen vid Linköpings universitet arbetar nära 
Östergötlands förskolor och skolor, bland annat genom att 
lyfta in konkreta exempel från skolans värld i utbildningen. 
Till sin hjälp har de 19 kursmentorer som kombinerar en 
tjänst inom förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasie- 
skola med att arbeta deltid för lärarutbildningen. En  
lösning som gynnar såväl utbildningen, studenterna, 
lärarna som skolan.
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– Kursmentorerna arbetar tillsammans med kursledningen och  
har som uppgift att lyfta in fältets perspektiv i kursen, samtidigt 
som de har möjlighet att vara med och påverka kursens innehåll. 
Många kursmentorer ingår i flera av kurserna och kan därmed bidra 
till att skapa en slags röd tråd, till nytta för både studenter och kurs- 
ansvariga. De deltar i planering, genomförande och uppföljning av 
lärarutbildningens olika kurser och ansvarar för planering, stöd och 
uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), säger 
Catarina Jeppsson, programansvarig utbildningsledare för VFU.

När det gäller VFU kan en kursmentor till exempel ansvara 
för och delta i seminarier med studenter inför och efter en period 
av VFU. Kursmentor introducerar även utvecklingsguiden med till-
hörande utvecklingsplan för studenterna inför VFU:n. Utvecklings-
guiden är ett viktigt verktyg för att synliggöra studentens utveckling 
för både studenter och handledare samtidigt som det är ett bra 
diskussionsunderlag. Kursmentorn kan även vid behov besöka en 
student under en VFU-period, för att ytterligare följa upp och stötta 
studenten eller handledaren i bedömningsfrågor.

– Kursmentorn kan på detta sätt bidra till att kvalitetssäkra 
uppföljningen av studenternas professionsutveckling. Kursmentorn 
är med fördel delaktig vid samtal mellan student och kursansvarig 
inför eventuell om-examination, när en student har fått underkänt 
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Kursmentorer lyfter in skolans värld  
på lärarutbildningen 

Lärarutbildningen vid Linköpings universitet arbetar nära 
Östergötlands förskolor och skolor, bland annat genom att lyfta 
in konkreta exempel från skolans värld i utbildningen. Till sin 
hjälp har de 19 kursmentorer som kombinerar en tjänst inom 
förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasieskola med att 
arbeta deltid för lärarutbildningen. En lösning som gynnar såväl 
utbildningen, studenterna, lärarna som skolan.
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på sin VFU. Jag uppfattar våra kursmentorer som väldigt ambitiösa 
och mycket viktiga för att förstärka både kvaliteten på utbildningen 
och fältanknytningen, säger Catarina Jeppsson.

Agerar bollplank 
Att bidra med verksamhetens eller skolans perspektiv till kurserna 
på lärarutbildningen kan till exempel ske genom att kursmentorn 
fungerar som bollplank till kursteamet i den didaktiska diskussionen. 
Det kan också handla om att utifrån kurslitteraturen transformera 
teori till praktik tillsammans med studenterna och att bidra med  
exempel från den egna undervisningen.

– Kursmentorerna är jätteviktiga för kursernas innehåll. De  
kommer ofta in med frågeställningar och dilemman som kan  
användasi kurserna. De är också duktiga och kompetenta lärare, 
som kan lyfta upp problem och saker som de ser kan användas i 
utbildningen, säger Catarina Jeppsson.

En kursmentor kan även bidra till den egna verksamhetens  
utveckling genom att fungera som bollplank till rektor eller förskole- 
chef, när skolan ska utvecklas på vetenskaplig grund. De kan slut-
ligen, med utgångspunkt i studenternas utbildning, utmanas och  
inspireras att förändra den egna undervisningen.
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Mentorerna viktig kanal
En utmaning som Catarina Jeppsson och hennes kollegor står inför 
i dag är att se till att all den bedömning som sker av studenter ute på 
praktik blir så rättssäker som möjligt. I det här arbetet är kommunik- 
ationen med fältet avgörande.

– Det här är en viktig fråga och en stor utmaning. I dagsläget 
är det fler nivåer som ska hanteras av fler personer än innan och här 
är kursmentorerna en viktig kanal. Här funderar vi på om de skulle 
kunna medverka i processerna mer än de gör i dag. Kanske skulle de 
kunna bidra i utbildningen av handledarna och stötta handledarna 
ännu mer än vi förmår idag, säger Catarina Jeppsson.

Uppdraget som kursmentor avtalas läsårsvis och förlängs  
därefter med ett år i taget, om inte kursmentorn själv väljer att sluta, 
vilket inte sker särskilt ofta. Många fortsätter sina uppdrag i flera år. 
När någon slutar lyses tjänsten ut på skolorna i länets 17 avtalskom-
muner samt bland friskolor med samverkansavtal. Kursmentors- 
uppdraget motsvarar oftast 10–20 procent av en heltidstjänst och 
avlönas av Linköpings universitet. Resterande del av tjänsten behåller 
mentorerna i sin dagliga skolgärning.

Kan du ge något konkret exempel på hur en kursmentor kan 
göra skillnad?

– När till exempel en kursmentor med inriktning fritidshem 
möter blivande fritidspedagoger så kan de ofta på ett bra och tydligt 
vis berätta om skillnaden mellan att vara lärare och att arbeta på fri- 
tidshem. De levandegör sin verksamhet och bidrar till att motivera 
studenterna för sina studier. De kan lyfta in aktuella händelser från 
sin vardag och belysa innehåll i kurserna i relation till fältet. Kurs-
mentorerna kan bidra med vad som sker kring skolutveckling från 
ett praktikperspektiv genom att berätta och visa på vad som händer 
ute i skolorna i realtid. Skolan är i ständig och snabb förändring och 
kursmentorerna blir en viktig informationskälla, till exempel när 
det gäller digitaliseringen av skolan. Många av kursmentorerna är 
inspirerande personer som brinner för sin sak, med möjlighet att 
inspirera och motivera både studenter och lärare, avslutar Catarina 
Jeppsson.
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Inslag i utbildningen: Kursmentorer, det vill säga  
yrkesverksamma förskollärare, lärare och fritids- 
pedagoger som är mentorer vid Lärarutbildningens samtliga 
utbildningar.
Program: Förskollärarprogrammet, Grundlärare med inriktning 
mot Fritidshem, F–3 och 4–6, Ämneslärare år 7–9 samt  
Ämneslärare gymnasiet.
Termin: Alla terminer.
Antal studenter: Cirka 4000 studenter.
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Studenter möter branschen i Umeå

Sedan 2011 träffar Umeås studenter det regionala närings- 
livet på mötesplatsen Räkmacka. Varje Räkmacka riktar in 
sig mot olika studentgrupper och branscher för att närings- 
livsrepresentanter ska få träffa studenter som kan vara 
intressanta för just sin bransch.
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Umeåregionen har en stor och bred arbetsmarknad och Umeå 
universitet är ett av Sveriges mest riksrekryterande universitet.  
Studenter som kommer till Umeå för att plugga känner dock inte till 
de möjligheter regionen erbjuder vad gäller arbete. Räkmacka finns 
därför som en mötesplats där Umeås studenter och det regionala 
näringslivet får en chans att träffas för att lära sig mer om varandra 
och utbyta kontakter. 

Samarbete mellan lärosäte och näringsliv
Den första Räkmackan arrangerades i februari 2011 och sedan 
dess har fler än 1800 studenter och 130 företag och organisationer 
fått chansen att mötas. Räkmacka drivs och arrangeras i ett sam- 
arbete mellan Umeå kommuns Näringslivsservice, Örnsköldsviks 
kommun, Enheten för externa relationer vid Umeå universitet,  
Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå 
medicinska studentkår.

Varje Räkmacka riktar in sig mot olika studentgrupper och 
branscher för att näringslivsrepresentanter ska få träffa studenter 
som kan vara intressanta för just sin bransch, och det omvända. 
Mötesplatsen håller på en halvdag och i programmet ingår en  
allmänt hållen presentation av regionens näringsliv, korta och mål-
gruppsanpassade presentationer av 3–4 yrkesaktiva i den aktuella 
branschen, och lunch och mingel.
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Studenter möter branschen i Umeå

Sedan 2011 träffar Umeås studenter det regionala närings- 
livet på mötesplatsen Räkmacka. Varje Räkmacka riktar in sig 
mot olika studentgrupper och branscher för att näringslivs- 
representanter ska få träffa studenter som kan vara intressanta 
för just sin bransch.
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Linus J Stark, Näringslivsservice Umeå kommun, säger:
– Utifrån vårt perspektiv funkar Räkmacka utmärkt. Vi tror att 

ju mer alla känner till vilka möjligheter som finns i regionen, desto 
bättre val kan de göra för framtiden. Och för de som inte stannar 
så tror vi att de blir bättre ambassadörer för Umeå. Det som jag tror 
är nyckeln till att samarbetet fungerar så bra är att det är väldigt 
konkret och hands on. Inte bara ”flum” och fina ord som samverkan, 
gränsöverskridande etc. Alla vet vad som förväntas av en och arbets- 
insatsen är i sammanhanget inte så stor (gäller även för föreläsarna). 
Och när vi sen ser att det ger så bra feedback från studenterna så vill 
man ju inte sluta.

Studentkontakter genom studentkårerna
Studentkårerna sköter kontakten med studenter i aktuella program 
och några studenter från det aktuella programmet rekryterar sina 
studiekompisar till den aktuella Räkmackan. Umeå universitet tar 
tillsammans med kommunrepresentanter kontakt med intressanta 
personer i den aktuella branschen och bokar in föreläsarna. 

Ibland krockar det planerade eventet med tenta- eller praktik-
perioder, och det kan även vara svårt att boka upp föreläsare inom 
den aktuella branschen. Beroende av hur stora studentgrupperna är 
för det aktuella programmet kan man slå ihop liknande ämnen för 
en och samma Räkmacka. 
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Bild: Flickranvändare  
Dan Bergstrom CC:BY-NC
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Uppskattat evenemang
Vid utvärderingarna som görs efter varje arrangemang har man  
endast två gånger fått ett snittbetyg från deltagarna som varit under 
4 på en 5-gradig skala. 

Några studenters uttalanden om Räkmacka:

»Relevanta representanter. Inspirerande tal. Bra med många kvinn- 
liga representanter, annars brukar det mest vara medelålders män 
jag kanske har lite svårare att relatera till.«

»Bra att få höra olika yrkesgrupper inom socionomyrket. Intressant 
att höra om yrken som man inte direkt förknippar med socionomer.«

»Givande att höra vad man kan jobba som och få perspektiv som  
öppnar ens ögon till arbeten man kanske annars inte har tänkt på.«

»Intressanta presentationer. Positivt att höra om karriärvägar, val 
och deras åsikter om vad som krävs av oss som framtida anställda.«

»Föreläsningarna var bra; bra att alla hade olika bakgrund, erfaren-
heter och arbetsplatser. Också bra att de var från både Umeå och 
Örnsköldsvik. Bra att man fick välja “rum” så man verkligen fick  
lyssna på de som var intressanta för just mig.«
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Antal studenter: fler än 1800 studenter har deltagit
Antal företag och andra organisationer: fler än 130
Antal program: fler än 40, bland andra programmen  
för Kulturanalys, Biomedicin och Beteendevetenskap
Termin: i mitten eller slutet av program
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Samverkan som inspirerar och 
skapar samhällsnytta

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk 
fakultet (StuFF) vid Linköpings universitet erbjuder ett 
antal evenemang med samverkansinslag. För att bygga 
kontakter mellan studenter och arbetsgivare arrangerar 
de bland annat arbetsmarknadsdagar, studiebesök och 
föreläsningar. Förhoppningen är att inspirera och skapa 
samhällsnytta.
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– Att samverka skapar stort mervärde för oss som studenter. Dels 
kan det kan ge personlig vinning för den enskilde studenten;  
inspirera och förhoppningsvis fungera som ögonöppnare samt ge 
nya idéer kring vad de kan göra efter sina studier. Dels kan det 
för oss som studentkår handlar om samhällsnytta; vi kan via våra 
arrangemang skapa möten mellan parter som kanske inte annars 
hade mötts och i bästa fall skapa kreativa mervärden. En del projekt 
och idéer hade aldrig kommit till stånd om inte personerna hade 
mötts på våra evenemang säger Martina Johansson, ordförande 
för StuFF.

En hel del av kåraktiviteterna äger rum inom StuFF:s 
sektioner, som är kopplade direkt till respektive utbildnings- 
program. Utöver detta finns det evenemang som arrangeras av kåren  
centralt, nämligen:

Samverkan som inspirerar och 
skapar samhällsnytta

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet 
(StuFF) vid Linköpings universitet erbjuder ett antal even- 
emang med samverkansinslag. För att bygga kontakter 
mellan studenter och arbetsgivare arrangerar de bland 
annat arbetsmarknadsdagar, studiebesök och föreläsningar.
Förhoppningen är att inspirera och skapa samhällsnytta.
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• Radar är StuFF:s arbetsmarknadsdag på Campus Norrköping, 
för samtliga StuFF:s sektioner i Norrköping. Fördelen med att  
arrangera en dag för flera program samtidigt är att det ger före- 
tagen möjlighet att träffa olika studenter. Och studenterna får  
komma i kontakt med företag som de kanske annars inte skulle  
kommit i kontakt med och i bästa fall upptäcka nya jobb- 
erbjudanden.

• Lyskraft är ett samarbete på flera nivåer mellan StuFF, Norr- 
köpings kommun och Linköpings universitet. De finansierar  
studentprojekt och ger studenterna möjligheter att komma i  
kontakt med arbetsmarknaden och skaffa sig erfarenheter. 
Samarbetet är inte enkelriktat, utan det kan lika gärna vara 
kommunen som kommer till studenterna med ett problem 
som de vill ha hjälp med, som det omvända. En annan form 
av samarbete kan vara en forskare som samarbetar med en  
tjänsteman på kommunen.

• LuMiNk, som finansieras av Lyskraft, är ett projekt där  
studenter är mentorer åt högstadieelever och hjälper dem med 
läxor. Elever och mentorer möts regelbundet på en galleria i  
Norrköping, där de först fikar och sedan arbetar målmedvetet 
tillsammans med dagens uppgifter. De flesta mentorerna är 
lärarstudenter.

– Våra studenter ser överlag mycket positivt på samverkan, även 
om just ordet samverkan inte används så ofta. Samverkan ger en 
koppling till arbetslivet, vilket många efterfrågar, inte minst efter-
som det finns en oro över framtida jobbmöjligheter. En utmaning 
för oss som samhällsvetare är att de stora företagen ofta framför 
allt letar efter ingenjörer. Här gäller det för oss att visa upp att det 
finns ett behov även av våra utbildningar. Det gäller att berätta att 
vi ser våra studenters breda kompetens som en styrka och inte en 
svaghet, säger Martina Johansson.

Populära arbetsmarknadsdagar
– De mest besökta aktiviteterna är de arbetsmarknadsdagar  
som kårens 18 olika sektioner arrangerar. Vi representerar 15 000 
studenter och jag skulle tro att minst 50 procent av dem i någon 
form berörs av våra aktiviteter. Vi har många externa samarbets- 
partners inom såväl offentlig sektor, näringsliv som ideell sektor och  
föreningsliv, säger Henrik Olofsson, näringslivsansvarig på StuFF.
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StuFF har på senare tid engagerat sig i flyktingfrågan och arrang-
erat en del flyktingaktiviteter. Klädbiblioteket är ett annat populärt 
inslag, där studenterna kan låna kläder.

Finns det något ni skulle vilja förbättra?
– Vi skulle önska oss mer samverkan inom utbildningarna. I 

dag arrangeras ibland en del föreläsningar med externa föreläsare, 
men det skulle vi vilja se mer av. Gästföreläsningar och studie-
besök borde vara en mer integrerad del av våra utbildningar. Att 
hitta fler externa föreläsare med relevanta yrken vore önskvärt och 
vi är gärna med och bidrar till att hitta de här personerna, avslutar 
Martina Johansson och Henrik Olofsson.

Fotograf: Peter Modin,  
Linköpings universitet
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Framgångsrikt nätverkande  
kopplat till kurs

Institutionen för idrottsvetenskap, IDV, på Malmö hög-
skola har testat ett nytt samverkanskoncept för att ta reda 
på hur studenter, lärare och representanter från olika 
idrottsorganisationer och företag kan träffas för att  
inspirera, nätverka, diskutera och lära känna varandra.
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På IDV är forskningssamverkan vanligt förekommande, men  
bortsett från renodlade gästföreläsningar och praktik har det varit 
ovanligare med strategiska och systematiska lösningar för sam- 
verkan inom utbildning.

En utmaning med gästföreläsningar är att föreläsarna  
sällan själva tar med sig något från undervisningstillfället, och då 
momentet är frivilligt tenderar studenterna att utebli. En utmaning 
vad gäller praktik är att den inte alltid nyttjar det faktum att  
studenterna läser en kurs med vissa lärandemoment och lärande- 
mål. Praktiken är frikopplad från utbildningen och studenten  
utför i hög grad arbetsuppgifter som praktikorganisationen har  
på agendan. 

Frukostträffar
IDV:s lösning blev att arrangera frukostträffar, kallade Näta @IDV, 
med flera och kortare presentationer, och där det även fanns tid för 
mingel och öppen diskussion. IDV valde att ha olika teman för de 
olika frukostträffarna för att på så vis koppla det till olika moment 
som studenterna läste, vilket också gjorde att vissa studenter fick 
in det på sina scheman. Resultatet blev att studenterna inte bara 
mötte lärare och personer från idrottens praktikfält, utan de möttes 
även över årskullarna.

Framgångsrikt nätverkande  
kopplat till kurs

Institutionen för idrottsvetenskap, IDV, på Malmö högskola 
har testat ett nytt samverkanskoncept för att ta reda på 
hur studenter, lärare och representanter från olika idrotts- 
organisationer och företag kan träffas för att inspirera, 
nätverka, diskutera och lära känna varandra.

Program: Idrottsvetenskap vid Malmö högskola
Termin: alla terminer, inklusive alumni
Antal studenter som deltagit: 50
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– Det har varit otroligt inspirerande att arrangera de här nätverks- 
träffarna och det har märkts att behovet finns där, säger Mikaela 
Färnqvist, initiativtagare och projektledare för Näta @IDV. 

– Studenterna har varit väldigt engagerade och professionella 
och de har kommit med många bra idéer för hur Näta @IDV kan  
utvecklas ännu mer, och organisationerna har även de bjudit  
till utifrån de förutsättningar de haft och varit nyfikna på studen- 
terna och hur vi kan samarbeta än mer. Det finns mycket att  
bygga vidare på. Nu är frågan mest hur vi gör detta bäst, berättar  
Mikaela Färnqvist. 

Studenterna som arrangörer
Utmaningen för framtiden, menar Mikaela Färnqvist, är att utveckla 
en strategi och plan för hur man ska jobba med samverkan i  
utbildningen. Men även att få en organisation för detta på plats; 
en organisation som inte ska vara lika personberoende som den 
nuvarande är. Färnqvist säger:

– Det jag hoppas är att studenterna själva kan arrangera 
nätverksträffarna. Alltså att bestämma tema, vilka som ska före- 
läsa, fixa lokal och beställa mat. Ett annat förslag är att institutionens 
studentråd ska driva det eftersom det där sitter representanter från 
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alla årskullar. Institutionens forskare, lärare och administratörer får 
då mer rollen som bollplank.

Vilka risker finns det med att låta studenterna själva göra det?  
Mikaela svarar:

– Vi måste få studenterna att våga arrangera själva och sen 
finns vi som stöd om det skulle behövas. Vad är det värsta som  
kan hända? Vi kan alltid lyfta in de här arrangemangen som olika 
lärandemoment i våra kurser. Det kan till exempel vara moment 
som handlar om hur man bygger relationer, om projektledning eller 
om riskanalys. Om vi inte tillåter att arrangemangen misslyckas 
eller blir på andra sätt än vad vi själva tänkt från början så förstör 
vi ju hela grejen. Samverkansinitiativ som dessa måste fortsätta ut-
vecklas eftersom studenterna och organisationerna runt omkring 
oss utvecklas. 

Att göra tillsammans
Nätverksträffarna kommer att fortsätta, men just nu vet man inte 
riktigt hur eller i vilken form. I utvärderingen som genomförts 
finns kommentarer som ”jag kommer absolut fortsätta gå om det  
fortsätter” och ”det är ett ypperligt tillfälle för studenter att träna 
på att bygga sitt professionella nätverk, lära sig hur det funkar och 
koppla till utbildningen de studerar.”

Deltagarna har även gett förslag på hur man kan göra annor-
lunda: mer tid för interaktion och för frågor och fler personer från 
näringslivet. Mötesplatser utomhus eller på andra arenor önskas 
också. 

– Det handlar till exempel om att också ha aktiviteter på efter- 
middagar och kvällar, eller möjligheten att diskutera gemensamma 
frågor i en panel, berättar Mikaela, som redan nu planerar för en 
workshop där en idrottsorganisation berättar om en utmaning och 
sedan diskuterar forskare, studenter och andra inbjudna denna  
utmaning tillsammans.
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Six Sigma ger studenter  
praktisk inblick i systematiskt  
förändringsarbete

Civilingenjörsstudenterna inom Maskinteknik och  
Industriell ekonomi vid Linköpings universitet får, inom 
ramen för en projektkurs, genomföra ett kvalitets- 
relaterat förbättringsprojekt utifrån problemlösnings-
metoden Six Sigma. Projektet utförs i samverkan med en 
extern samarbetspartner som behöver hjälp att lösa ett 
uttalat problem. Studenterna är i slutet av sin utbildning 
och arbetar i projektet två och två, med stöd av en erfaren 
handledare från universitetet.
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Six Sigma är en problemlösningsmetod som blev känd på 1980-talet 
och som har rötter i Japan. Till skillnad från Lean (som är en vanlig 
problemlösningsmetod i dag, men mer kvalitativ) så är Six Sigma 
inriktad på att leta fakta, analysera data samt hitta samband mellan 
orsak och verkan. 

Innan studenterna kommer till projektkursen i Six Sigma har 
de först läst bland annat matematisk statistik, statistisk process- 
styrning och lärt sig om Six Sigma-metoden i teorin. Under projekt- 
kursen är det tid att testa sina kunskaper i praktiken.

– Efter att ha löst problem utifrån fiktiva fakta i en tidigare 
kurs får studenterna nu möta ett företag eller en organisation 
med ett verkligt problem. Mot slutet av projektet ska studenterna  
leverera lösningar och förbättringsförslag, simulera den förbättrade 
prestanda de får fram med sina nya lösningar och sedan jämföra 
dagsläget med sitt förslag, säger Peter Cronemyr, som är ansvarig 
för kursen.

50 projekt
Projektkursen Six Sigma har funnits sedan höstterminen 2012  
och under de fyra år den hittills funnits har 50 projekt klarats av.  
Samarbetspartners har varit företag och organisationer som  
kommer från en rad olika sektorer, till exempel flyg- och  
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Six Sigma ger studenter  
praktisk inblick i systematiskt  
förändringsarbete

Civilingenjörsstudenterna inom Maskinteknik och Industriell 
ekonomi vid Linköpings universitet får inom ramen för en 
projektkurs, genomföra ett kvalitets-relaterat förbättrings- 
projekt utifrån problemlösningsmetoden Six Sigma. Projektet 
utförs i samverkan med en extern samarbetspartner som  
behöver hjälp att lösa ett uttala problem. Studenterna är i slutet 
av sin utbildning och arbetar i projektet två och två, med stöd 
av en erfaren handledare från universitetet.
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turbinindustri, mekanisk tillverkning, energisektorn, bostadsbolag,  
konsulter, kommuner och sjukvården. När projektet är slutfört 
beräknar studenterna tillsammans med företagets controller ut den 
potentiella besparingen av förbättringsåtgärderna.

– På fyra år har studenternas projekt genererat besparingar 
på 29 miljoner kronor, eller i snitt drygt 600 000 kronor per 
organisation. Men alla dessa besparingar till trots; det mest 
bestående resultatet för företag och organisationer har ofta 
varit att de börjat tänka i termer av systematiskt förändrings- 
arbete, samtidigt som studenterna får möjlighet att applicera  
sina kunskaper på ett verkligt fall. De här projekten fungerar ofta 
som pilotprojekt och innebär en injektion till ett mer offensivt 
kvalitetsutvecklingsarbete för företag och andra organisationer, 
säger Peter Cronemyr.

Q
U

A
LI

TY
 M

A
N

A
G

EM
EN

T 
PR

O
JE

K
TK

U
RS

 

Kurs: Quality Management Projektkurs – Specialisering Six Sigma (12 hp).
Antal studenter: 20–40 per år varav 50 procent internationella studenter.  
Till och med hösten 2015 har 100 studenter certifierats och fått Six Sigma  
Green Belt, vilket innebär att de kan arbeta enligt metoden i sitt blivande yrkesliv.
Termin: Årskurs 4 och 5.
Program: Civilingenjörsutbildningarna Maskinteknik och Industriell ekonomi 
samt internationella masters- och Erasmusstudenter vid Linköpings universitet.
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Förmedla kunskap
Utöver kunskap inom Six Sigma som problemlösningsmetod, och 
en hel del andra akademiska kunskaper som studenterna förvärvat 
under sin utbildning, får de under projektet också öva sig på projekt- 
ledning. Tillsammans ska studenterna förmedla sin kunskap till 
dem de möter ute på företaget och dessutom få de här personerna 
att utföra en rad uppgifter.

– Det är viktigt att företaget ställer upp med data om problemet, 
gärna redan insamlade data, samt med tillgång till personal som är 
kunniga inom den process som ska förbättras, säger Peter Cronemyr.

Kursen i Six Sigma har varit mycket populär och fick hösten 
2015 betyget 4,92 (av 5) i kursutvärderingen.

– Studenterna är väldigt nöjda och tycker det är spännande 
och lärorikt att tillämpa teoretiska kunskaper ”på riktigt”. Och även 
om många av dem lagt ned väldigt mycket tid på kursen så är det 
ändå ingen som tycker att de lagt ned för mycket tid, säger Peter 
Cronemyr.

 
Tidskrävande kurs
Detta med tidsåtgången verkar annars vara den enda utmaning 
eller det ”problem” som kursen hittills stött på. För kursen är tids-
krävande, för alla parter. En annan svårighet som Peter Cronemyr 
nämner är att det inledningsvis kunde vara svårt att hitta före-
tag som ville vara med. Att förklara vad deras medverkan skulle  
innebära var inte gjort i en handvändning och ett deltagande kunde 
vid en första anblick verka akademiskt och lite krångligt.

– Men ju mer etablerade vi blivit och ju fler goda exempel vi 
kunnat visa upp, desto enklare har det blivit att locka företag och 
organisationer att vara med, säger han.

När projektet är avslutat får företaget eller organisationen 
med sig ett bra beslutsunderlag för att komma till rätta med det 
problem de behövde hjälp med att lösa. Och vid utvärderingar av 
vad de deltagande företagen tycker framgår det att de allra flesta 
tycker att deras engagemang i Six Sigma har överträffat deras 
förväntningar.

– Vi kommer att fortsätta på inslagen väg. Alla inblandade är 
väldigt nöjda och det vi eventuellt funderar på framåt är att bredda 
oss lite, avslutar Peter Cronemyr.
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Ett Six Sigm
a-projekt genom

förs i fem
 faser:

•     D
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ulera problem
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•     M

äta: Skaffa fakta/data och avgränsa problem
et.

•     A
nalysera: A

nalysera data och hitta grundorsaker till återkom
m

ande problem
.

•     Förbättra: Å
tgärda grundorsaker och genom
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•     Styra: U

tbilda, m
äta och följa upp.
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Samverkansgrupp för att utveckla 
långsiktiga samarbeten

Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet har nyligen 
inrättat en samverkansgrupp som bland annat har till 
uppgift att ordna praktikplatser och underlätta för  
samverkansinslag i enskilda kurser. Målet är att skapa  
långsiktiga samarbeten.
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Många programråd är väldigt homogena. Medlemmarna är ofta 
knutna till universitetet och många har huvudelen av sin karriär 
och därmed sitt nätverk inom akademin. Detta kan innebära en 
svårighet i arbetet att attrahera samverkansinslag till utbildnings- 
programmen. För att underlätta för kursansvariga och enskilda 
lärare att komma åt specifik kompetens för samverkansinslag har 
en samverkansgrupp inrättats för programmet i Biomedicin vid 
Umeå universitet. 

Underställd programrådet
Samverkansgruppen (även kallat branschrådet) är underställd  
programrådet och i exemplet Biomedicin skall tre uppgifter  
hanteras: man skall ge feedback till programrådet rörande ut- 
bildningsprogrammets innehåll och underlätta för samverkans- 
inslag i enskilda kurser; man skall hjälpa till med att förse program-
mets studenter med externa praktikplatser och examensarbeten; 
och man skall stödja ett nyligen inrättat entreprenörstema som  
ingår i en arbetsmarknadsorienterad kurs (vilken ges av Enheten 
för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet) samt generellt 
bidra med branschspecifika inslag på denna kurs.

Samverkansgruppen består av två representanter från pro-
gramrådet och en av dessa har rollen som samverkansansvarig. 
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Samverkansgrupp för att utveckla 
långsiktiga samarbeten

Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet har nyligen 
inrättat en samverkansgrupp som bland annat har till uppgift 
att ordna praktikplatser och underlätta för samverkansinslag 
i enskilda kurser. Målet är att skapa långsiktiga samarbeten.

Kurs: Examensarbete (15 hp)
Antal studenter: 40
Termin: 6 av 6
Program: Biomedicinska analytiker- 
programmet vid Malmö högskola
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Vidare ingår kursansvarig för arbetsmarknadskursen samt 4–6  
externa representanter. Den samverkansansvarige leder arbetet 
och målet är att gruppen skall träffas en gång per termin.

Bred kompetens viktig
För att få en så bred spridning som möjligt rekryterades de externa 
medlemmarna från branschorganisationer, från ett stort inter-
nationellt företag samt från lokala aktörer. Dessa rekryteringar  
möjliggjordes via personliga kontakter samt med hjälp från paraply- 
organisationer.

Ett uppenbart problem är att hålla kontinuitet i samverkans-
gruppen. Genom att lyfta ut samverkansgruppen från program- 
rådet undviker man att den hanterar onödiga och ej samverkans- 
relaterade frågor. På så sätt kan belastningen på gruppen  
minimeras och de externa medlemmarna ”sparas” något. För  
kontinuitetens skull är det viktigt att den samverkansansvarige 
inte byts ut alltför ofta. 

Som resultat kan nämnas att ett långsiktigt samarbete 
med ett internationellt företag är på väg att påbörjas och att den  
arbetsmarknadsorienterade kursen har uppdaterats med ett entre-
prenörtema och branschspecifika inslag.

Antal studenter: Tre kandidatklass-
er, ca 90 studenter
Program: Biomedicinprogrammet 
vid Umeå universitet
Genomförande: Våren 2016
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“Det där med det vetenskapliga”

Att få institutionen och den externa handledaren att  
komma överens om “det där med det vetenskapliga”.  
Det är en av utmaningarna som det Biomedicinska  
analytikerprogrammet vid Malmö högskola måste  
lösa om de ska komma vidare i sin strävan efter att  
fler examensarbeten ska göras i samverkan med  
externa aktörer.
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– Vår samverkan är egentligen mycket traditionell. Vi har våra  
ramar och samverkansavtal med Region Skåne, men vi är inte lika 
bra på att samverka med företag. Vi strävar efter att fler examens- 
arbeten ska göras i samverkan med externa aktörer, och under  
året som gick lyckades vi med detta, säger Agneta Bjuväng som är 
programansvarig.

För att uppnå fler samarbeten har programansvarig pratat 
med många representanter för företag och andra organisationer. 
Detta resulterade i att en stor majoritet av studenterna på program-
met fick möjlighet att göra sitt examensarbete utanför institutionen.

– Studenterna var bland annat på djursjukhus, på life science- 
och läkemedelsföretag, på innovationsföretag och på Lunds  
universitet. Alltså på arbetsplatser som sysslar med någon form av 
laborativt arbete.

Att studenterna har upplevt det som relevant att göra dessa 
examensarbeten “på en riktig arbetsplats” råder det ingen tvekan 
om. Frågan är hur företagen och de externa handledarna ser på saken.

Svårt att förstå anvisningar
Knäckfrågan handlar om förväntningarna på den vetenskapliga 
nivån, men även om vilka utbildningsmålen egentligen är:
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“Det där med det vetenskapliga”

Att få institutionen och den externa handledaren att komma 
överens om “det där med det vetenskapliga”. Det är en av 
utmaningarna som det Biomedicinska analytikerprogrammet 
vid Malmö högskola måste lösa om de ska komma vidare i sin 
strävan efter att fler examensarbeten ska göras i samverkan 
med externa aktörer.

Kurs: Examensarbete (15 hp)
Antal studenter: 40
Termin: 6 av 6
Program: Biomedicinska analytiker- 
programmet vid Malmö högskola
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– Har vi på institutionen och de externa handledarna samma 
utbildningsmål? Nej, inte som det ser ut idag. De har målet att  
få en viss typ av forskning gjord. Vi har målet att få en kandidat- 
uppsats gjord, säger Agneta Bjuväng.

Genom enkäter frågade man de externa handledarna om  
huruvida de var nöjda med studentens arbete. Svaren var blandat 
positiva och negativa. 

– Mycket handlade om studiedesignen, alltså de kriterier och 
mål vi satt för examensarbetet. Det finns ju vissa regler som stu-
denterna måste följa, till exempel vad gäller upplägg och referens- 
hantering. Många handledare tyckte att studenterna inte infor- 
merade dem i tillräcklig omfattning om de riktlinjer som vi på  
institutionen gett. Detta trots att vi hade skickat ut anvisningarna 
för hur man ska skriva examensarbetet till både student och  
handledare, kommenterar Agneta Bjuväng.

Förväntningar som skiljer sig åt
I enkäterna framkommer det dock att handledarna oftast var nöjda 
med själva slutprodukten av studenternas arbete, till exempel en 
ny analysmetod. Däremot blev många studenter besvikna när deras  
uppsatser inte fick så högt betyg som de förväntat sig – detta på 
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 grund av att den vetenskapliga nivån inte var tillräckligt hög.

En annan utmaning i att samverka med externa partners är  
att nivån på studenterna är så skiftande. En undermålig student- 
insats kan leda till att den externa partnern väljer att inte sam- 
arbeta mer i framtiden, särskilt om det är ett litet företag som haft  
bara en student.

– De utmaningar vi står inför är att vi måste titta på hur 
förutsättningarna för examensarbeten i samverkan med extern part 
kan göras bättre. Vi måste också titta på vilka effekterna av detta 
är i jämförelse med att göra interna examensarbeten, säger Agneta 
Bjuväng.

B
IO

M
ED

IC
IN

SK
A

 A
N

A
LY

TIK
ER

PRO
G

R
A

M
M

ET



57

 
 

Interprofessionellt lärande driver 
samverkan framåt

Ett viktigt inslag i utbildningarna vid Medicinska  
fakulteten vid Linköpings universitet är de moment  
där alla studenter läser tillsammans, för att utveckla och 
träna sin förmåga att samverka i sina olika yrkesroller. 
Det handlar om lärande över yrkesgränserna och kallas 
interprofessionellt lärande, IPL. Linköpings universitet är 
föregångare inom området och har format ”Linköpings-
modellen”.
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– Grundtanken med vår modell är att det interprofessionella  
lärandet ska gå som en strimma genom alla våra utbildningar. 
Kurserna Hälsa, etik och lärande 2 och 3 är inlagda mot slutet 
av samtliga utbildningar och två av dem utformas i samverkan 
med Region Östergötland, framför allt den sista som äger rum på 
våra kliniska undervisningsavdelningar. Samverkan mellan olika  
yrkesgrupper, mellan ämnen, mellan teori och praktik samt mellan  
universitetet och de som anställer, är avgörande för att möta fram-
tidens krav, säger universitetslektor Ann-Charlotte Ericsson.

Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet har haft  
interprofessionellt lärande på sin agenda sedan universitetet grun-
dades. Begreppet står dels för ett pedagogiskt perspektiv i läran-
det, dels för olika arbetsformer i lärprocesserna, både hos studenter  
och lärare.

Ut i verkligheten
– Det är viktigt att våra studenter kommer ut i verkligheten, så att  
de får tillämpa sin kunskap och se yrkesverksamhet ”in action”.  
När vi inledde arbetet Etik, lärande och hälsa 2 kändes en  
del av projektuppgifterna påhittade, vilket kunde kännas krystat.  
Nu identifieras projektuppgifterna utifrån verksamhetens  
riktiga problem, vilket har lyft kvaliteten på arbetena samt ökat  

Interprofessionellt lärande driver 
samverkan framåt

Ett viktigt inslag i utbildningarna vid Medicinska fakulteten 
vid Linköpings universitet är de moment där alla studenter 
läser tillsammans, för att utveckla och träna sin förmåga att 
samverka i sina olika yrkesroller. Det handlar om lärande över 
yrkesgränserna och kallas interprofessionellt lärande, IPL. 
Linköpings universitet är föregångare inom området och har 
format ”Linköpingsmodellen”.
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 motivationen hos studenterna. Så det känns roligt att ha vänt den 

trenden, säger Ann-Charlotte Eriksson och fortsätter:
– Samverkan är extra viktig i dag och framåt, både över yrkes-

gränserna och mellan oss och våra externa parter, för att vi ska 
kunna förbereda våra studenter på de framtida utmaningar som 
sjukvården står inför; exempelvis en allt större andel åldrande 
befolkning. I mötet med en multisjuk äldre gäller det att de olika 
yrkeskategorierna kan samarbeta väl. Här är det vårt ansvar som 
hälso- och sjukvårdsutbildning att utbilda professionella som kan 
samarbeta och förstå varandras kompetens.

Har ni stött på några utmaningar i er samverkan med regionen?
– Nej, egentligen inte. Regionen ser att ju mer de samverkar 

med oss, desto bättre går det när våra studenter kommer till dem 
för att jobba, säger Ann-Charlotte Eriksson.

Den sista av de tre kurserna inom interprofessionellt lärande 
äger alltså rum på någon av sjukhusets kliniska undervisnings- 
avdelningar. Här jobbar studenterna över yrkesgränserna och får 
möjlighet till inblick i såväl den egna professionen som inblick i 
andras kompetens.

– Studenterna är nöjda och känner sig trygga med att få  
”prova på” att arbeta i den här miljön. De yrkesverksamma som 
möter dem tycker också att momentet är bra och viktigt och  
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patienterna är överlyckliga, eftersom det ger dem god tillgång till 
vårdande personal. Kommunikation och att förstå varandras ”språk” 
över yrkesgränserna är viktigt, säger Ann-Charlotte Eriksson.

Kunskap om ledarskap
Det som skulle kunna utvecklas framåt och som har efterfrågats 
av studenterna är mer kunskap kring ledarskap och ”team- 
building”. En del läkarstudenter skulle också vilja ha fler läkare 
som handledare, för att öka träningen i sin kommande yrkesroll.

– Det här behöver vi arbeta mer med och bli bättre på. Ju 
mer vi kan förbereda studenterna på hur man gör när man kom-
mer ut som ung och ny och förväntas arbeta i grupp och kanske 
även leda arbetet och därmed även äldre kollegor av andra yrkes- 
kategorier, desto bättre, säger Ann-Charlotte Eriksson.

Medicinska fakulteten i Linköping anses som föregångare 
när det gäller utveckling av interprofessionellt lärande. 1986  
infördes det som obligatoriska moment i utbildningarna och  
i dag är fakulteten ledande inom området. 1999 var de först i 
världen med att införa kliniska utbildningsavdelningar för inter- 
professionellt lärande, ett upplägg som har byggts på och  
utvecklats sedan dess.

– ”Linköpingsmodellen”, med en sammanhållen kursplan  
för interprofessionellt lärande, framhålls ofta som förebild och  
har fått genomslag som etablerad undervisningsform vid 
medicinska fakulteter inom och utom landet. Vi har också ett 
samlande kunskapscentrum och tar emot flera nationella och en 
hel del internationella studiebesök från andra lärosäten, avslutar  
Ann-Charlotte Eriksson.
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Kurs: Hälsa, etik och lärande 1 (7,5 hp under termin 1) Hälsa, etik och lärande 2 
(3 hp på olika terminer beroende på utbildning och utbildningens längd),  
Hälsa, etik och lärande 3, förlagt till kliniska undervisningsavdelningar  
(3 hp, på olika terminer beroende på utbildning och utbildningens längd, men  
alltid mot slutet av utbildningen.)
Antal studenter: Cirka 400 studenter under termin 1, varierande för de andra momenten.
Program: Alla utbildningar vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.
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När samarbete är som ett 
självspelande piano

Samarbete med branschen, reflektion och utvärdering.
Dessa faktorer är viktiga för att studenten ska kunna för-
vandla information till kunskap. Detta menar Henriette 
Lucander som är studierektor och programansvarig för 
det treåriga kandidatprogrammet Produktionsledare: 
Media vid Malmö högskola – ett program som handlar om 
ledning och optimering av produktion i mediebranschen.
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– För att verkligen ha nytta av studiebesök och praktik är det viktigt 
att studenten ges möjlighet att reflektera över sin egen roll, säger 
Henriette Lucander.

Samverkan med branschen har alltid varit en viktig utgångs- 
punkt i programmet, dels på grund av att det startades på grund-
val av att branschen efterfrågade det, och dels på grund av att  
samverkan blivit en viktig pedagogisk metod.

Programmet samarbetar inte bara med företag utan även 
med ideella föreningar och andra typer av organisationer.  
I nuläget innehåller alla kurser inslag av samverkan. Allt ifrån gäst-
föreläsningar, studiebesök och nätverkande till praktik och projekt 
med näringslivet.

– Vi gör dock inga “verkliga” projekt eftersom många av våra 
tidigare studenter driver egna företag, och vi vill inte konkurrera 
med dem, säger Henriette Lucander.

Praktik, inte PRAO
Genom åren har lärare och programansvariga märkt att studenter 
är mogna att gå på praktik efter tre terminer. Målet är ju att  
studenten ska kunna bidra till verksamheten och inte bara bli  
ansvarig för kaffekokningen. Studenterna ansvarar själva för att 
hitta praktikplatser – som en slags förövning till att söka jobb.  

Program: Produktionsledare:  
Media, vid Malmö högskola
Antal studenter: 20
Termin: alla terminer
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När samarbete är som ett 
självspelande piano

Samarbete med branschen, reflektion och utvärdering. Dessa 
faktorer är viktiga för att studenten ska kunna förvandla 
information till kunskap. Detta menar Henriette Lucander som 
är studierektor och programansvarig för det treåriga kandidat-
programmet Produktionsledare: Media vid Malmö högskola 
– ett program som handlar om ledning och optimering av 
produktion i mediebranschen.
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De har ganska lätt att hitta praktikplatser, bland annat genom 
den LinkedIn-grupp för alumner där studenterna kan efterfråga  
praktikplatser. Även företagen själva kommer med förslag. Målen 
för praktiken sätts av studenten tillsammans med företaget och 
godkänns av kursansvarig.

Alla vinner på det
Vilka är då effekterna och vinsterna av att samverka? I korthet kan 
man säga att det för studenten handlar om att koppla teori och 
praktik. För företaget handlar det om att få teoretisk inblick i sina 
arbetsmetoder och att få nya, duktiga medarbetare. För forskaren 
handlar det om att få kontakt med företag för gemensamma  
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Gästföreläsningar Studiebesök Projekt med
näringsliv

Eget nätverkande
inom ramen för
kursen. 

Reflektion som
knyter samman
teori och praktik

Produktions-
ledning – 
Media 15 hp

Original-
produktion
15 hp

Grafisk
produktion
15 hp

Grafisk design
15 hp

Processledning
av produktion, 
kvalitet, miljö
15 hp

Organisation 
och ledarskap II
30 hp eller 
Valbara 
alternativ 30 hp

Affärsverk-
samhet i
medieindustrin 
15 hp

Valbara 
alternativ 15 hp

Valbara 
alternativ 15 hp

Medieteknik 
examensarbete
15 hp

Webbproduktion
15 hp

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6

Inslag av samverkan i programmet, från termin 1 till termin 6.
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forskningsprojekt, och för läraren är det viktigt pedagogiskt att få 
andra att säga samma saker som en själv, fast på ett annat sätt:

– Ibland känner man sig som en mamma, det vill säga att ingen 
lyssnar på vad jag själv säger, men om jag tar in någon annan 
som säger samma sak – då lyssnar studenterna, säger Henriette  
Lucander.

Programmets samarbetspartners är väldigt engagerade, och 
många alumner vill komma och berätta om hur det är att jobba i 
branschen. Lucander beskriver samarbetet som ett självspelande  
piano, det går liksom av sig självt nu när alla ser värdet av det.

Men även ett självspelande piano kan bli ostämt. För att 
samverkansvalsen fortsatt ska klinga vackert har programmet ett  
utvecklingsråd som består av studentrepresentanter från varje klass 
och 10–12 företag, och det står många på kö som vill in.

– Representanter från branschen lyfter ofta problem som är 
akuta här och nu, men vi måste titta mycket längre framåt i tiden. 
Det är ibland en utmaning att synka dessa viljor, avslutar Henriette  
Lucander.
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