
Nominering)till!SISAs%pedagogiska%pris%2015!

Nominerande lärosäte och institution/enhet: 

Uppsala Universitet Institutionen för informatik och media 

 

Kontaktperson och kontaktuppgifter: 

Anneli Edman 

Telefon: 018-471 10 25 

Box 513 

751 20 Uppsala 

 

Insats som nomineras (titel): 

En trestegsmodell för laborationer: Reflektiva laborationer med stöd av automatiserad rättning. 

 

Utbildningsnivå/program/sammanhang: 

Grundläggande nivå 

Kandidatprogrammet i systemvetenskap 

Kursen Multimedia 7,5 hp termin 4 

 

Namn på person(er) som står bakom insatsen: 

Madelen Hermelin och Christopher Okhravi 

 

Kontaktuppgifter: 

Madelen Hermelin 

Telefon: 018-471 51 48 

Box 513 

751 20 Uppsala 

 

Christopher Okhravi 

Telefon: 018-471 51 48 

Box 513 

751 20 Uppsala 

 



Beskrivning av insatsen (vad, hur) 

Insatsen bygger på ett förändrat upplägg av laborationer och studentens arbete kring dessa genom att 
skapa en tydlig struktur vad gäller progression och förväntningar. Tydligare struktur ges i kursens 
olika laborationer genom att de följer samma upplägg. Studenterna får möjlighet att först läsa in sig 
på ämnet och testa sina kunskaper för att sedan tillämpa dessa i praktiska övningar och därefter 
reflektera över och självvärdera sin kunskap. Centralt för det nya upplägget är att studenterna får 
möjlighet till reflektion både före och efter laborationen, vilket binder samman teori och praktik. Se 
mer ingående beskrivning i bilaga A. 

 

 

På vilket sätt insatsen gör skillnad för studenters lärande 

Bakgrunden är att studenterna i för liten grad förbereder sig inför laborationer, vilket medför att 
handledningen handlar mer om sådant som studenterna förväntas kunna än om det faktiska innehållet 
på laborationen. Studenterna tenderar att särskilja teori och praktik i kurserna. Detta medför att de 
inte förstår hur teorin stödjer de praktiska momenten och hur de praktiska momenten stödjer den 
teoretiska förståelsen.  

 

Genom det nya upplägget av laborationerna och arbete kring dem skapas en tydlig struktur för 
studenterna vad gäller upplägg och förväntningar. Tydlig struktur ges även i de olika laborationerna 
genom att de följer samma upplägg. Studenterna får möjlighet att först läsa in sig på ämnet och testa 
sina kunskaper för att sedan tillämpa dessa i praktiska övningar och därefter reflektera över och 
självvärdera sin kunskap. Centralt för det nya upplägget är att studenterna får möjlighet till reflektion 
både före och efter laborationen, vilket binder samman teori och praktik.  

 

Kvalitetshöjningsdimension och effekter 

I kursplaner följer vi UKÄ:s tre nivåer av målkriterier; kunskap och förståelse, färdigheter och 
förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Med det nya upplägget blir de laborativa 
momentens koppling till kursmålens tre nivåer tydligare. I och med detta blir examinationen mer 
transparent för studenterna. De reflektiva momenten stödjer studenternas djupinlärning.  Den 
förstärkta kopplingen mellan teori och praktik tillsammans med den tydliga strukturen befrämjar ett 
holistisk tänkande. 

 

Erfarenheterna från den kurs där detta genomförts har varit mycket positiva, baserat på 
kursvärderingar, utvärdering via systemvetarnas utbildningsutskott och de involverade lärarna.  

 

  



 

Relevans för ämnet 

Inom vår utbildning poängteras kopplingen människor, organisationer och teknik. Det är viktigt att 
studenterna lär sig samspelet mellan teori och praktik, vilket också speglar det vetenskapliga området 
och den framtida arbetsmarknaden. Vanligtvis finns det en kombination av teori samt praktiska 
inlämningsuppgifter och projekt i kurserna. Detta samspel stärks med det nya upplägget kring de 
praktiska övningarna.  

 

Publicering och kunskapsspridning 

Det nya upplägget av laborationerna, som nu testats i en kurs, kommer att användas inom flera av 
våra kurser med olika typer av laborativa moment. Dessutom kommer upplägget att presenteras för 
representanter från andra ämnen inom och utanför institutionen. Kunskapen från detta kan komma att 
ligga till grund för pedagogiska artiklar och för didaktiska arbeten inom ämnet. 

 

Möjlighet till vidare spridning samt övrigt 

Universitetet anordnar varje år en universitetsdag för olika pedagogiska frågor, projekt och initiativ. 
Planen är att skicka in information om detta projekt till denna dag och bedömer chanserna som goda 
för att få presentera det. 

 

  



 
Bilaga A 

En trestegsmodell för laborationer: Reflektiva laborationer 
med stöd av automatiserad rättning. 

Problembeskrivning!
Praktiska moment inom en kurs används både för att förklara teori och förstärka teoretisk förståelse, 
såväl som för att ge studenten en möjlighet att demonstrera teoretiska färdigheter i praktiken. Vi ser de 
praktiska momenten som ett sätt att tydligare koppla den teoretiska kunskap, som behandlas vid 
föreläsningar och i litteraturen, med den praktiska färdigheten, som behandlas genom 
laborationstillfällen och inlämningsuppgifter. 

Det problem vi observerat är att gapet emellan teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter ofta kan 
vara mycket större än förväntat. I syfte att formalisera de laborativa momenten strukturerade vi varje 
laboration utifrån tre sammanlänkande faser. Först behöver studenten ges möjlighet att 1) fördjupa sin 
förståelse för hur det praktiska problemet kan lösas. Sedan förväntas studenten 2) utföra de praktiska 
momenten där man visar förmågan att lösa problemet. Slutligen behöver studenten ges tid att 3) 
reflektera över relation emellan given teori och praktik i ljuset av den nyvunna kunskapen. Dessa tre 
moment (se Figur 1) utgjorde sedan den generella strukturen för varje laborationstillfälle under kursen. 

 

 
Figur 1. Process över faser som tillhör varje laborationstillfälle 

 
Detta tillvägagångssätt hjälper till att bemöta ett antal problem kopplat till de praktiska momenten. 
Men det skapar också nya utmaningar. Skall studenterna erbjudas handledning genom samtliga tre 
faser måste antalet handledningstillfällen öka, vilket således blir en resursfråga. På kurser med få antal 
studenter må detta vara möjligt, men på stora kurser med hundratals studenter är det ofta en 
orimlighet. 

Risken är stor att studenter inte skulle hinna igenom samtliga delar inom ramen för en traditionell 
laboration där studenten kommer till laborationstillfället oförberedd. Detta eftersom för stor del av 
handledningstiden behöver spenderas på trivial kunskapsförmedling, vilket är precis det problem som 
vi ämnat komma åt. Det blir därför viktigt att finna vägar som stödjer studenten när det gäller 
kunskapsinhämtning så att förberedelse och reflektion kan flyttas ut ifrån de handledda laborationerna. 
Genom detta skulle kvalitén på de laborativa momenten kunna höjas för både studenter och 
handledare.  



 
 

Vad$vi$gjort!
Vi valde att bemöta utmaningen genom att utveckla instuderingsmaterial, automaträttade tester och 
problemfokuserade laborationer med en tydlig progression.  

Instuderingsmaterial 
Först skapades en sida med länkar till instuderingsmaterialet grupperat per laborationstillfälle. Typen 
av instuderingsmaterial varierade beroende på laborationens innehåll. Materialet kunde vara i form av 
text, video, ljudfiler, artiklar, tutorials, bokkapitel, etc. Varje enskild laborations förberedelsematerial 
beräknades ta omkring en timme för studenten att gå igenom. 

Tanken bakom instuderingsmaterialet var således att minska den oundvikliga friktion som uppstår när 
studenter stöter på en praktisk utmaning utan förkunskap kring hur relevant teori kan omsättas i 
praktiken. Instuderingsmaterialet ger studenterna möjligheten att snabbare “komma igång”, men gör 
även att studenter och laborationshandledare snabbare kan nå en mer givande och intressantare 
diskussion. Detta vilket således främjar lärandeprocessen. 

Automaträttade tester 
Det är förstås svårt att fastställa att en given student faktiskt tagit del av instuderingsmaterialet. Därför 
utarbetades ett antal frågor relaterade till instuderingsmaterialet inför varje laboration, ett slags 
förberedande test. Dessa test är integrerade i Studentportalen (vilket är den utbildningsplattform som 
används vid Institutionen för Informatik och Media) och automaträttas. Frågornas upplägg varierade 
emellan ja- och nej-frågor, flervalsfrågor och matchningsfrågor. Studenterna förväntades genomföra 
respektive test innan den schemalagda laborationen. 

Dessa tester var ett examinerande moment i kursen. Kravet var att alla frågor skall besvaras korrekt i 
alla tester, vilket möjliggörs då (a) testerna automaträttas, (b) studenterna kan utföra testerna ett 
oändligt antal gånger utan någon form av bestraffning, samt (c) studenterna får sitt resultat direkt efter 
inlämnat test. Således kan studenterna använda testet som en del av inlärningsprocessen. Många 
kombinationer av svarsalternativ tillsammans med slumpmässigt ordnade svarsalternativ gör att 
gissningsstrategier inte är fruktsamma. En högre nivå av förståelse hos studenterna jämfört med 
tidigare är en rimlig förväntning. 

Samma upplägg användes sedan för att skapa tester som studenterna skulle genomföra efter avklarad 
laborationsuppgift. Dessa frågor syftade alltså till att förstärka studentens inlärning och skapa 
relationer emellan teori och praktik. 

Effekten av detta upplägg är att vi tydliggör att förberedelsen inför det praktiska momentet och den 
förstärkande reflektion vad gäller relation emellan praktik och teori förväntas utföras under den tid 
studenten själv förfogar över och således är studentens eget ansvar. Således kan 
laborationshandledarna fokusera på att handleda studenten i det faktiska utförandet av det praktiska 
momentet, såväl som att föra diskussioner av abstraktare karaktär. 

Problemfokuserade laborationer 
Kombinationen av instuderingsmaterial och automaträttade tester gör att laborationsinstruktioner kan 
befrias ifrån inlärande steg-för-steg-instruktioner. Uppgifter behöver inte innehålla guidning gällande 
hur en uppgift skall lösas utan kan istället fokusera på vad det förväntade slutresultatet är.  



För att inte lämna studenterna allt för förvirrade, arbetades det istället extensivt med struktur, 
konsekvens, och tydlig kravställning gentemot studenterna. Varje laboration innehållöll en tydlig 
specifikation av förväntade leverabler. Varje laboration innehöll också en tydlig specifikation av hur 
varje leverabel (samt laborationen i sig) skall lämnas in. Detaljerat ned till nivån av namngivning och 
mappstruktur. Eventuella avsteg från förväntad inlämningsstruktur ledde till att studenten fick 
komplettera sin uppgift.  

Detta gjorde att studenterna tydligt visste vad som förväntas vid varje laboration. Eftersom inget 
inlärningsmaterial behövde inkluderas med laborationsmaterialet så kunde dokumenten hållas korta, 
koncisa och överskådliga. Detta i kombination med att alla laborationer följde samma upplägg anser vi 
gav studenterna en större känsla av trygghet och kontroll, vilka är viktiga element i en lärandeprocess. 

Progression inom en laboration 
I största möjliga mån arbetade vi även med progression inom varje laborationsmoment, där 
progressionen såg likadan ut emellan laborationer. Många laborationer var upplagda så att de innehöll 
tre uppgifter. 

Den första, en problemlösande uppgift där syftet var att resonera och beskriva lösningen med hjälp av 
områdets grundläggande byggstenar. Den andra, i princip en repetition av den första, fast med ökad 
abstraktionsnivå (t.ex. samma uppgift fast i en utvecklingsmiljö). Den tredje, en mer kreativ uppgift 
avsedd att lösas på den högre abstraktionsnivån (d.v.s. t.ex. i utvecklingsmiljön). På detta sätt menar vi 
att studenterna blev mer trygga i sin egen förståelse för vad som händer bakom kulisserna av den 
abstraktion (i detta fall programvara) vi använder. 

Att denna progression sedan återanvändes över flera laborationer stärkte ytterligare känslan av 
konsekvens, struktur och igenkännande. 

Utfall!
Insatsen har haft flertalet positiva utfall vilka diskuteras i detalj nedan. 

Fokuserad laborationstid 
Studenterna upplevdes mer engagerade och effektivare under de schemalagda laborationerna. Detta 
tillskriver vi ett stärkt självförtroende genom att de har bättre förkunskap och är mer familjära med de 
uppgifter som möter dem. 

Handledning av studenter i stora grupper innebär att det är svårt att skapa mycket utrymme för 
handledd laborationstid. Tidigare år och i andra kurser finns ofta en önskan om genomgångar av 
programvara. Detta är tidskrävande och kan i vissa kurser innebära att så mycket som 25 % av 
laborationstiden används till demonstrationer. När det nya upplägget testades var det endast en student 
som önskade genomgång av programvaran, vilket är en anmärkningsvärd förändring.  

Handledningskvalitét 
Även arbetet för handledare underlättades då denne kunde hänvisa till instuderingsmaterialet genom 
att kunna säga: “Från filmen om x såg vi att…”. Med andra ord skapades en gemensam referenspunkt 
för diskussion emellan student och handledare, då studenterna var bekanta med det material som 
handledaren hänvisade till. 

Inlärningskvalité 
Genom att använda laborationsmaterial som är separerat från instuderingsmaterial och snarare är 
utformat som utmaningar, uppmuntras studenterna angripa problemen mycket fritt. Denna frihet anser 



vi gör att studenterna själv skapar de mentala modeller som kopplar teori och praktik allteftersom 
studenten genom olika strategier löser problemen. Upplägget gjorde att handledare kunde agera mer 
som just handledare, och mindre som informationsförmedlare. 

Ytterligare en positiv effekt av de problemfokuserade laborationerna är stödjandet av experimentellt 
lärande. Såsom ofta viktigt inom programmeringsrelaterade områden angrep studenterna problemen 
genom “learning by doing”. 

Modularitet 
Vidare, så skapar även detta upplägg laborationsrelaterat kursmaterial som är mer modulärt. 
Förberedelsematerial hanteras för sig, instuderingsfrågor för sig, reflektion för sig och faktisk uppgift 
för sig. Självklart finns det fortfarande beroenden emellan dessa, då förändringar i ett material,  
mycket väl kan kräva förändringar i ett annat material. Men skiljelinjerna blir tydligare, vilket gör att 
det blir lättare att identifiera vad som behöver ändras i de enskilda dokumenten. 

Detta menar vi är speciellt viktigt i teknikrelaterade kurser där utvecklingen rör sig snabbt framåt. 
Även om det inte nödvändigtvis är det “senaste” som behandlas så anser vi det viktigt att lärare hela 
tiden är medvetna om, och således kommunicerar, hur arbetet knyter an till områdets frontlinje. Att 
”hänga med” i den tekniska utvecklingen är alltså lättare med modulärt kursmaterial då det lättare att 
identifiera utdaterade områden och uppdatera specifika delar. 

Diskussion!
Problematiken kring att det är svårt att stödja reflekterande kunskap genom ett-kryss-två-frågor är 
generellt accepterad. Automation vid rättning av dessa frågor är dock nödvändigt för att det skall bli 
administrativt hållbart att genomföra detta koncept i den kurs vi befattat oss med. Vår reflektion är att 
detta fungerar bra för just praktiska moment. Moment med svagare distinktioner mellan ”rätt” och 
”fel” kan visa sig svårare att hantera.  Det är viktigt att komma ihåg att de förberedande frågorna är ett 
sätt att verifiera att studenten har studerat det förberedande materialet. Det är inte frågorna i sig som är 
det examinerande momentet. Men frågorna är nödvändiga för att kunna höja nivån på det praktiska 
momentet. 

Framtiden!
Eftersom vi i denna kurs inte gjorde det obligatoriskt att besvara frågorna innan laborationstillfället 
märkte vi ett fallande intresse i att besvara frågorna då detta faktum successivt spred sig i 
studentgruppen. I början var engagemanget högt, men allteftersom dalade det. Eftersom det tydligt 
gick att utläsa förbättringar vid de tillfällen då svarsfrekvensen var hög, har vi för avsikt att stärka 
incitamenten för att arbeta med förberedelsematerialet.  


