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Syftet härleds ytterst (via examensbeskrivningarna i Högskoleförordningen, 
Bilaga 2*) från Högskolelagen 1 kap 8-9 §:

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och 
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för 
utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 
kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

* Lustigt nog förekommer inte ordet ’kritiskt’ en enda gång i examensbeskrivningen för 
magisterexamen, men däremot i övriga examensbeskrivningar på grundnivå respektive 
avancerad nivå.
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* (inte minst yrkesinriktade utbildningar inom till exempel teknik eller omvårdnad)

Våra studenter behöver tillägna sig färdigheter i att använda olika verktyg (till exempel 
datorprogram) som stöd vid hantering av komplexa beslut och riskbedömningar, men vi 
vill samtidigt att studenterna ska tänka kritiskt och inse verktygens begränsningar och 
förstå när de kan respektive inte kan användas. Problemet är att om 
verktygsanvändningen (färdighetsträningen) överbetonas så verkar det kunna leda till att 
studenterna får uppfattningen att användningen av verktyg är oproblematisk, att vi
förespråkar att verktygen kan och ska användas i alla situationer, och det på ett visst sätt.
Det kritiska perspektivet riskerar därmed att hamna i skymundan. Tyvärr är det nog extra 
lätt hänt i en distansutbildning av den typ som vi bedriver, dels för att färdighetsträning 
och verktygsanvändning är extra utmanande i distansutbildningar och därför ofta kräver 
mycket tid och ansträngning av både lärare och studenter, och dels för att den höga 
graden av flexibilitet gör att interaktionen mellan studenter (vilket annars är något som 
ger bättre förutsättningar för att utveckla förmågan till argumentation och kritiskt 
tänkande) är låg.
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Lösningsansats 1 är att fokusera mer på kritiskt tänkande och mindre på 
färdighetsträning. Men frågan är om inte det riskerar att rycka bort en viktig 
förutsättning för att utveckla förmågan till kritiskt tänkande? Goda färdighetskunskaper 
är ofta en förutsättning inte bara för den sorts förtrogenhet med ämnet som innebär att 
man kan använda verktygen i praktisk problemlösning, utan också för att man på allvar 
och på djupet ska få den förståelse som krävs för att kritiskt kunna värdera de olika 
verktygen. Annorlunda uttryckt: förmågan till konstruktivt kritiskt tänkande vilar på att 
kunskaper (såväl faktakunskaper, förståelse och färdigheter) omvandlas till förtrogenhet 
och insikt, något som går långt utöver att läraren säger att man ska tänka kritiskt.
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Mer av något innebär i praktiken mindre av något annat. Alternativt är ökad tidsåtgång, 
men tiden är en ändlig resurs.

Och hur gör man för att föra in det kritiska perspektivet på ’rätt’ sätt, utan att det leder 
till allmän negativism och/eller ”ogrundat tyckande” och inställningen att ”du tycker si 
och jag tycker så och båda har lika rätt”?
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Är det i själva verket ingen motsättning mellan färdighetsträning och träning i kritiskt 
tänkande? Är det en falsk dikotomi? Ja, åtminstone är det nog i praktiken inte så lätt att 
särskilja olika kunskapsformer från varandra som jag kanske antyder här. Är det rent av 
så att mer färdighetsträning automatiskt ger bättre förmåga till kritiskt tänkande?

Riktigt så enkelt är det nog inte. Egentligen borde det inte vara någon motsättning, men 
hur färdighetsträningen läggs upp har nog stor betydelse. Ibland är det nödvändigt med 
steg-för-steg-beskrivningar av hur ett verktyg (till exempel ett datorprogram) används, 
men det är också viktigt att uppmuntra/tvinga studenten att stanna upp och tänka efter. 
Vilka teoretiska grundvalar och uttalade eller outtalade förutsättningar vilar 
användningen av verktyget på? Är de uppfyllda i den aktuella situationen?

I någon mån anknyter hela denna diskussion till begreppen djupinlärning och ytinlärning, 
som bland annat Jan Svanberg diskuterar i uppgift 2.

Samtidigt: Låt oss inte drabbas av panik, utan ha en grundläggande tilltro till vårt 
sammanhang. Universitetsväsendet har en tusenårig historia med rötter som är ännu 
äldre. Studenter reflekterar och tänker kritiskt i varierande grad, oavsett vad vi lärare 
säger eller gör. Men självklart kan vårt agerande göra stor skillnad!
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Problem med 1 och i viss mån 2: flexibiliteten (i tid, men inte i rum) minskar. Ständiga 
frågan: Ska seminarierna ersätta något annat moment (ansats 1) eller bara komplettera 
befintliga moment (ansats 2)?

Begreppen är hämtade från D.R Garrison och Terry Andersson (2003). E-learning in the 
21 century – A framwork for research and practice, London and New York: 
Routledgefarmer.
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Återigen: Ökad tidsåtgång eller nedprioritering av annat?
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Livslångt lärande: 1 gång
Bildning: 0 gånger

Begreppet hållbarhet diskuterar jag vidare i uppgift 2.
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