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Det ställs i dagens samhälle en mängd krav på den högre utbildningen utifrån flera 
olika perspektiv, exempelvis integrering av teoretiska kunskaper och praktiska 
färdigheter, bildning samt studenternas anställningsbarhet. Vidare ställer 
högskoleförordingens examensmål för kandidatexamen bland annat krav på att 
studenten skall kunna ”visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap 
och att utveckla sin kompetens”. Det är en utmaning att hitta en balans mellan de 
olika examensmålens innehåll och de examensmål som vid en första anblick kan 
upplevas mer ”oakademiska” och riskerar att hamna i skymundan. 
 
Syftet med detta bidrag är att inspirera kollegor som arbetar med pedagogiskt 
utvecklingsarbete hur man på ett relativt enkelt och konkret sätt kan få in dessa 
aspekter i utbildningen och dessutom få med vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter. Vi har under den femte terminen på ett kandidatprogram inom IT tagit fram 
ett examinationsmoment (i en FoU-kurs) där studenterna aktivt kontaktar forskare 
och utvecklare inom utbildningsområdet. Uppgiften syftar till att förbereda och 
inspirera studenterna för sin kommande yrkesverksamhet genom att ta del av de 
yrkesverksammas egna karriärvägar. Studenterna ska även ta reda på 
respondenternas erfarenheter och lärdomar gällande samhälleliga och etiska 
utmaningar i sitt yrkesutövande. En viktig aspekt är att studenterna reflekterar över 
dessa utmaningar utifrån sin framtida yrkesrolls krav och förutsättningar, inklusive 
deras egna kompetensbehov.  
 
Examinationsmomentet genomfördes i smågrupper där studenterna ansvarade för att 
kontakta lämpliga respondenter och genomföra intervjuer och/eller studiebesök. 
Uppgiften examinerades muntlig genom gruppredovisningar i helklass samt skriftligt i 
populärvetenskaplig form. Studenterna fick bra respons från de yrkesverksamma 
inom akademin samt näringslivet och studenterna uttryckte att de erhållit ett 
betydande mervärde utöver att ha blivit godkända på examinationsmomentet. 
Respondenterna uppskattade studenternas intresse för deras yrkesroller och erhållna 
erfarenheter. Utöver examinationsmomentets grundläggande syfte stärktes 
studenternas identitet inför yrkeslive samt att deras utbildning väl mappar till 
arbetsmarknadens och forskningens behov. Studenterna uttryckte även att de hade 
nått nya insikter, dels vad en forskare och utvecklare faktiskt gör samt att de såg de 
tidigare kurserna i utbildningsprogrammet i ett nytt ljus. Från  
ett lärarperspektiv fick vi bekräftat externt att de kompetenserna och utmaningarna 
som vi tagit upp under utbildningens gång faktiskt är aktuella och relevanta, vilket 
även stärker studenterna. Detta kan tolkas som en form av legitimitet för 
utbildningens innehåll och vår lärarkompetens.  
 
Det finns dock en del aspekter att beakta vid denna form av examinationsmoment, till 
exempel att: 1) studenterna har erhållit kompetens och mognad att ta kontakt och 
genomföra uppgifterna på ett relevant sätt, 2) respondenterna är välvilligt inställda 
och tar sig tid för att möta studenterna samt 3) vi lärare är involverade i processen 



och stöttar när möjliga problem uppstår. Det är centralt att studenterna kan agera 
professionellt eftersom de kan ses som ambassadörer för utbildningen men även för 
lärosätet i stort.  
 
Vi anser att kvalitet i högre utbildning även innebär att förbereda studenterna inför ett 
livslångt lärande samt även inför samhälleliga och etiska utmaningar kopplat till ett 
framtida yrkesliv, vare sig det sker inom akademin eller näringslivet. 
 


