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Best practice 
Arbetslivsanknuten examination  
för att stärka studenternas First Year 
Experience – tre exempel 
Stina-Mina Ehn Börjesson, Lisa Källström,  
Viktoria Olsson & Anna Åhlander  

Inledning  
På Högskolan Kristianstad är det en viktig målsättning att utbildning-
arna ska utmana och stödja studenternas utveckling som individer och 
professionella, med kunskaper och färdigheter som är eftertraktade på 
framtida arbetsmarknader (Högskolan Kristianstad, 2020). Som en 
följd blir samverkan med det omgivande samhället och arbetslivsan-
knytning centralt. Arbetslivsanknytning har inte bara möjlighet att 
skapa samhällsrelevanta utbildningar utan också lärandeeffekter ge-
nom att fungera som en brygga mellan teori och praktik och hjälpa 
studenten att förstå hur teori kan ha bäring på reella exempel (Berg, 
Fors och Willim, 2018). Genom att få syn på hur den kunskap och de 
färdigheter man utvecklar i utbildningen kan komma till nytta upple-
ver studenten relevans och meningsfullhet, vilket i sin tur kan väcka 
motivation och engagemang (Vermount och Donche, 2017). Studier 
har visat att det är av stor vikt att studenter tidigt i utbildningen känner 
motivation, engagemang och tillhörighet, där First Year Experience 
(FYE) har introducerats som ett begrepp (Landgren, 2016). Detta kan 
skapas på flera olika sätt, bland annat genom att tydligt visa på utbild-
ningens framtida relevans. Detta Best Practice ger exempel på hur 
man tidigt i utbildningen kan låta studenterna lära känna sitt utbild-
ningsområde och skapa en förståelse för programmet och det efterföl-
jande arbetslivet, i syfte att skapa motivation och engagemang samt 
bidra till lärande. 
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Kvalitetsprojektet: Arbetslivsanknytning  
som verktyg för lärande och examination  
tidigt i utbildningen  
Detta Best Practice bygger på ett arbete som genomförts inom ramen 
av ett kvalitetshöjande projekt på Högskolan Kristianstad som bevil-
jades medel 2021. Projektet ”Arbetslivsanknytning som verktyg för 
lärande och examination tidigt i utbildningen” engagerade tre avdel-
ningar, Ekonomi, Personal och Arbetsliv samt Mat och Måltidsveten-
skap, och hade som syfte att utforska hur arbetslivsanknytning kan 
användas vid examinationer för att stödja studenternas lärande men 
också för att bidra till motivation genom att studenterna tidigt får möj-
lighet att skapa en förståelse för den framtida arbetsmarknaden1. Att 
använda just examinationer är grundat i en ambition att nå samtliga 
studenter, i stället för att riskera att nå få i en aktivitet som bygger på 
frivillighet. Under projektet utvecklades, genomfördes och utvärdera-
des tre former av arbetslivsanknytning vid examinationer. Inspirerade 
av betydelsen av FYE, valde vi att i alla tre utbildningarna göra detta 
under studenternas första studieår. Projektet har också innehållit aus-
kultation då vi engagerats i genomförandet av varandras undervis-
ningsinslag i syfte att möjliggöra reflektion och lärande över program-
gränserna.  

Teoretiskt ramverk 
I alla tider har människor strävat efter kontroll över händelser som 
påverkar deras liv. Ur studentperspektiv kan det första året på högs-
kolan betraktas som en viktig händelse, en stadieövergång (eng. tran-
sition) som kan vara utmanande på olika sätt. Det har över tid utveck-
lats olika teorier gällande individens upplevda förmåga att befinna sig 
i kontroll, och dessa är ofta kopplade till begreppet self-efficacy. Self-
efficacy kan förklaras som en persons tro på att han eller hon fram-
gångsrikt kan prestera i en viss miljö (Bandura, 1997). I relation till 
lärande har man visat att upplevd self-efficacy kan predicera motivat-
ion och lärande (till exempel Zimmerman, 2000). 

First Year Experience (FYE) är ett samlingsbegrepp för alla de akti-
viteter som genomförs vid högskolor och universitet i anknytning till 
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studenternas första år, för att förbereda, integrera och behålla studen-
ter (Landgren, 2016). Thomas (2012) beskriver hur känslan av tillhö-
righet (eng. belonging), nära förknippat med begreppen akademiskt 
och socialt engagemang, är en nyckelfaktor för att motivera nya stu-
denter att fullfölja sina studier och hur FYE spelar en viktig roll för 
detta. Tillhörighet och engagemang, både socialt och professionellt, 
är två viktiga faktorer för att minska avhopp. Tillhörighet kan skapas 
på många olika sätt, till exempel genom studentrelationer och me-
ningsfull interaktion mellan personal och studenter. Vikten av att 
skapa realistiska förväntningar, förbättra de akademiska förmågorna 
och studenternas självförtroende lyfts också. Tillhörighet kan också 
skapas genom att tydligt visa på utbildningens framtida relevans 
(Thomas, 2012). Landgrens rapport från 2016 ger vid handen att stu-
denterna, när de utvärderar av aktiviteter tidigt i utbildningen fäster 
stor vikt vid om dessa knyter an till arbetslivet och den typ av uppgif-
ter man kan möta där. Landgren (2016) visar vidare att de satsningar 
som kan göras för att förbättra mottagandet av förstaårsstudenterna 
framför allt bör göras i studenternas lärandekontext, det vill sig så nära 
de kurser och program där de studerar. Viktigt för sådana satsningar 
är därtill att utgå ifrån såväl programområdenas behov och förutsätt-
ningar som studenternas behov, förutsättningar och motivation, sam-
tidigt som kunskapskraven hålls på en hög nivå. Att införa arbetslivs-
anknytning som en del av examinerande uppgifter sågs därför, i vårt 
projekt, som en modell för att förena dessa insikter. 

Arbetslivsanknytning är intimt sammankopplad med samverkan och 
ömsesidigt lärande (Bergstrand et al., 2020). Ahlgren-Moritz et al. 
(2016) lyfter fram hur samverkan stärker utbildningens kvalitet sam-
tidigt som den förbereder studenterna för ett livslångt lärande och un-
derlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. Studenterna har 
förväntningar på och behov av att genom samverkan spegla utbild-
ningens och sin egen roll i ett kommande arbetsliv och i samhället i 
stort. Samverkansinslag i form av arbetslivsanknytning hjälper stu-
denterna att förstå hur den kunskap de besitter kan komma till nytta 
och betyder sannolikt mycket för motivation och lust att lära. Samver-
kan är inte bara värdefullt för studenterna, möjligheterna till samver-
kan är viktig och utvecklande även för lärare och utbildningens intres-
senter. 
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Former för arbetslivsanknytning – tre exempel 
Vi presenterar här tre olika former av arbetslivsanknytning som kan 
genomföras i samband med examinationer, som har utvecklats, testats 
och utvärderats på tre olika program på Högskolan Kristianstad. 
Undervisningsinslagen har gemensamt att de tidigt i utbildningen lå-
ter studenterna skapa sig en förståelse för den kommande arbetsmark-
naden samtidigt som de bidrar till relevans, engagemang, motivation 
och lärande. 

Exempel 1: Ekonomstudenter blir konsulter 
Den första formen av arbetslivsanknytning användes på Ekonompro-
grammet redan under utbildningens fjärde vecka. 185 nyblivna eko-
nomstudenter läser då kursen Marknadsföring och Organisering (15 
hp) där de bland annat förväntas utveckla färdigheter och förmågor 
som gör att de kan känna igen, identifiera och diskutera problem och 
möjligheter som företag generellt ställs inför i samband med mark-
nadsföring (lärandemål 7) samt kan tillämpa grundläggande teorier 
inom marknadsföring (lärandemål 10). En av examinationsuppgif-
terna för dessa lärandemål utvecklades för att få en tydlig arbetslivs-
anknytning i syfte att skapa motivation och engagemang samt under-
lätta för studenten att förstå vikten av det de ska lära sig och hur/när 
denna kunskap kan tänkas komma till användning i praktiken. 

Tidigare år har studenterna jobbat med ett läroboks-case för att träna 
sig på att diskutera problem och möjligheter samt tillämpa teorier. 
Den nya metoden som utvecklades innebar att studenterna i stället fick 
jobba med verkliga problem identifierade av entreprenörer. Fyra fö-
retag med koppling till Balsgård Foodtech engagerades. Entreprenö-
rerna fick i ett möte med kursens lärare diskutera sin marknadsföring 
och hjälp med att identifiera kritiska frågeställningar som de önskade 
få belysta av marknadsföringsstudenter. En film spelades in där ent-
reprenörerna introducerade sitt företag och sitt problem och utifrån 
detta skapades fyra praktikfall där filmen var en central del men kom-
pletterades av annan information och tydliga frågeställningar fram-
tagna av undervisande lärare (se bilaga 1 för ett exempel). Frågeställ-
ningarna hade en tydlig praktisk koppling men samtidigt en tydlig 
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koppling till kursens innehåll och kunde besvaras med hjälp av kurs-
litteraturen.  

Studenterna arbetade i grupper om cirka tre studenter för att lösa prak-
tikfallen. Detta resulterade i 60 grupper, vilket innebar att de fyra olika 
företagen fick 15 olika lösningar på sitt problem. Uppgiften beskrevs 
som att ekonomstudenterna nu skulle få användning av sina teoretiska 
kunskaper och få lov att prova på arbetet som marknadsföringskon-
sulter. När studenterna arbetat fram lösningar var det dags för en case-
dag på Krinova där studenterna fick pitcha sina idéer och lösningar 
för entreprenörerna, medstudenter och lärare. Studentgrupperna redo-
visade sina resultat genom posterpresentationer som möjliggjorde di-
alog och lärande mellan entreprenör och student men samtidigt var 
tidseffektivt. Figur 1 visar några av de posters som presenterades un-
der dagen och studenter inbegripna i dialog med en av entreprenö-
rerna. Uppgiften var kopplad till ett litet delprov omfattande 1hp och 
examinerades genom deltagandet i case-dagen samt en kortare sam-
manfattande rapport. Delprovet tränade studenterna i att diskutera fö-
retags marknadsföringsproblem men också i att tillämpa teorier de lärt 
sig och se den praktiska nyttan av dessa samtidigt som de fick en bild 
av vilken typ av frågeställningar de kan tänkas jobba med efter utbild-
ningen. 

Figur 1. Bilder från case-dagen på Krinova 23 september, 2021. 

Studenterna erbjöds att utvärdera momenten genom att svara på en 
kort enkät. 56 av studenterna valde att svara (30 %). Utvärderingen, 
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samt observationer under undervisningsmomentet, visade att studen-
terna uppskattade momentet och upplevde både motivation och enga-
gemang för att lösa uppgiften (se figur 2 för en kort sammanställning 
av enkäten). 

Figur 2. Studenternas värdering av undervisningsmomentet (n=56). 
Staplarna anger medelvärdet på en skala 1–7.  

Uppgiften ansågs bidra till en bättre förståelse för hur det studenterna 
lär sig på utbildningen hänger ihop med verkliga behov och arbets-
uppgifter på arbetsmarknaden samt till lärande och förståelse för äm-
net. En av kommentarerna på utvärderingen lyder: ”Jag upplevde att 
det var intressant, lärorikt och framför allt roligt att få applicera det 
vi lärt oss på ett riktigt företag och sedan framföra våra tankar för 
dem! Det kändes mer som så man gör i verkligheten! Det bidrog till 
att man fick en större förståelse för hur man använder modellerna för 
att analysera företag och sedan befästa kunskapen!” 

I utvärderingen framkom också förslag på förbättringar gällande in-
struktionerna och stödet inför case-dagen. Genom att lägga mer tid 
och fokus på förberedelserna tror vi att resultatet och höjden på stu-
denternas lösningar på entreprenörernas marknadsföringsproblem ska 
kunna höjas. Inom ramen för ett nytt kvalitetsprojekt kommer vi där-
för utveckla ett samarbete med Kristianstad Akademi, högskolans stu-
dentkonsultverksamhet, med fokus på att förbereda studenterna inför 
sin presentation. 
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Exempel 2 – Gastronomistudenter interagerar 
med alumner 
Den andra formen av arbetslivsanknytning genomfördes som ett del-
prov i den första kursen på gastronomiprogrammet, Mat- och måltids-
vetenskap – introduktionskurs (7,5 hp). Kursen syftar till att introdu-
cera studenter på Gastronomiprogrammet till det tvärvetenskapliga 
huvudområdet Mat- och måltidsvetenskap. Vidare ska kursen utgöra 
en grund för utveckling av generiska färdigheter och ge en vägledning 
till akademiska studier vid HKR. Det aktuella delprovet rubriceras 
som ”Workshop kring gastronomiprogrammets mål”. Upplägget in-
nebar att studenterna som förberedelse till workshoppen fick i uppgift 
att läsa tre olika texter (en vetenskaplig, en rapport och en populärve-
tenskaplig) med bäring på huvudområdet mat- och måltidsvetenskap. 
Vidare ombads studenterna läsa minst två olika alumnintervjuer på 
gastronomiprogrammets webbplats. Utifrån detta underlag skulle stu-
denterna lämna in en kort skriftlig redogörelse med följande innehåll: 

1) Lista på vilka alumnintervjuer och texter som lästs 

2) Några meningar om hur texterna relaterar till deras egen  
bakgrund och erfarenheter av mat och måltider 

3) En fråga till panelen om yrkesrollen som gastronom  
och/eller om ämnet Mat- och Måltidsvetenskap 

Till workshoppen, som hölls ett par veckor efter programstart, den 10 
september, bjöds en panel bestående av alumner från gastronompro-
grammet, nu verksamma inom mat- och måltidsbranschen in för att 
berätta om sin yrkesroll. Panelen bestod av en livsmedelsinspektör 
från Länsstyrelsen, en produktutvecklare/sensoriker från Bergendahls 
och en enhetschef Måltid från Östra Göinge kommun. En paneldelta-
gare deltog på plats och de andra två via länk. Hybridformatet läm-
pade sig inte så bra för denna övning och det var relativt svårt för dem 
som deltog via länk att göra sig förstådda och att själva höra frågor 
och diskussioner på plats. För övrigt fungerade workshoppen väl och 
präglades av stort engagemang från deltagarna. 
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Figur 3. Studenternas värdering av undervisningsmomentet (n=24). 
Staplarna anger medelvärdet på en skala 1–7.  

Studenterna erbjöds att utvärdera workshoppen och tillhörande upp-
gifter genom att svara på en kort enkät och 24 av 29 studenter (83 %) 
svarade, se figur 3. Gällande frågan om motivation framkom att stu-
denterna tyckte att diskussionen om ämnesområdet i sig var viktig och 
intressant. De fann det intressant att ta del av både alumnernas och 
kursarnas idéer kring ämnesområdet. Några önskade dock en större 
bredd på alumner då man uppfattade att endast tre representanter för 
arbetslivet inte fullt ut kunde representerade de arbetsområden som 
utbildningen riktar sig mot. I anslutning till frågan om engagemang 
uppgav en del studenter att de känt rädsla men på samma gång stor 
motivation inför uppgiften. Momentet innebar enligt studenterna även 
en viss självreflektion som var positiv. De flesta studenterna kommen-
terade frågan om koppling till arbetslivet och skrev att det var intres-
sant att få detta perspektiv. Som exempel på kommentarer kan lyftas: 
”Sätter igång tankeprocesser, ser bredden för utbildningen kring yr-
ket, välbehövligt” ”Ja det gav större förståelse, hopp om framtida ar-
beten och en ny vinkel för min del”. Däremot var det färre studenter 
som kommenterade frågan om lärande och förståelse, det är oklart 
varför. I frågan kring alumnintervjuernas betydelse för förståelse för 
kommande yrkesroll så angav mer än 2/3 (68 %) att de läst intervju-
erna före de sökte programmet och 83 % angav att det bidragit till 
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ökad förståelse om vilka möjligheter som finns för det framtida yrket. 
Utöver kommenterades även programmets möjlighet till olika yrkes-
roller i framtiden: ”Det har bidragit till ökad medvetenhet om vilken 
bredd av möjligheter programmet ger”. 

De flesta ansåg att det var bra att uppgiften var examinerande 
(91 %), det ”motiverade till att medverka mer” men även kommen-
tarer som “tycker att syftet med uppgiften var att skapa insikt i ämnet 
och bör vara viktigt för var och en oavsett”. Som ny student är det 
ibland svårt att bedöma vilka läraktiviteter som är mest relevanta, 
genom att göra workshopen examinerande skickas en tydlig signal 
om värdet av arbetslivsanknytning. 

Exempel 3 – PA-studenter ser på film 
För programmet för personal- och arbetslivsvetenskap genomfördes 
det nya undervisningsinslaget inom ramen för en kurs som heter In-
troduktion till personal- och arbetslivsvetenskap II – organisation 
och samhälle (15 hp). Kursen ges under programmets första termin, 
period 2. Kursen föregås av programmets första introduktionskurs 
inom personal och arbetslivsvetenskap, men med individperspektiv. 

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om och förstå-
else för olika perspektiv på arbetsmarknad och arbetsliv i relation till 
individ, grupp, organisation och samhälle. Kursen behandlar de för-
ändringar som skett och sker på arbetsmarknaden och i arbetslivet, 
lokalt och globalt, samt dess konsekvenser för individ, grupp, organi-
sation och samhälle. Detta diskuteras och sätts i relation till den pro-
fessionella identiteten.  

Tidigare erfarenheter visar att studenterna ofta finner förflyttningen 
från individperspektivet till organisation- och samhällsnivå utma-
nande. Det är mer abstrakt, svårare att relatera till sig själv och egna 
erfarenheter och det kräver att studenterna verkligen lyfter blicken 
och ser större strukturer. Det är därmed än viktigare för undervisande 
lärare att koppla kursens innehåll till reella situationer och exempel. 
Detta gjordes löpande i undervisningen inkluderat många diskuss-
ionsmöjligheter samt med flera gästföreläsningar. 



16 

Tidigare år har ett fiktivt case varit underlag för den skriftliga hem-
tentamen, men denna gång valdes en dokumentär av SVT vid namn 
Findus, Bjuv och ärtorna. Filmen beskriver Findus nedläggning i 
Bjuv och följer några anställda från att det blir offentligt till att fabri-
ken stänger. Examinationen handlade om att relatera filmens innehåll 
till kursens innehåll, dvs teorier och begrepp kring exempelvis arbets-
marknad och arbetsmarknadens parter. Studenterna skulle med hjälp 
av kurslitteraturen analysera de skeenden som beskrivs i filmen.  

I inledningen av kursen lämnade studenterna in en reflektionstext 
kring filmen där de beskrev hur de uppfattade filmens innehåll. Vid 
inlämning av hemtentamen sist i kursen skulle de reflektera över hur 
kursens innehåll förändrat deras synsätt på filmen. De skulle lyfta upp 
relevanta begrepp och teorier som hade förändrat deras synsätt och 
som verkligen hade skapat ett lärande. Syftet med detta var att studen-
terna skulle få syn på sin egen kunskap och utveckling samt relatera 
detta till kursmoment, litteratur och lärande under kursen. 

Studenterna genomförde generellt uppgiften på ett bra vis och med 
gott resultat. Upplägget med en inledande reflekterande text kring fil-
mens innehåll och med uppföljningen i hur kursens innehåll förändrat 
deras syn på skeendena i dokumentären var mycket lyckat. Många 
studenter kunde beskriva hur de hade ”lyft blicken” och nu kunde se 
sammanhang, se strukturer och samhällsnivån snarare än enbart indi-
viden och att det konkreta exemplet med organisationen Findus hade 
konkretiserat och förtydligat kursens innehåll.  

Efter det examinerande momentet skickades en utvärdering ut i Eva-
sys. Frågeställningarna motsvarade den utvärdering som de övriga i 
projektet har använt. 

I utvärderingen kan vi se att: 

• många studenter har tyckt att uppgiften har varit svår och att 
de upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap för att 
lösa uppgiften. 
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• en relativt stor andel har tyckt att uppgiften bidrog till att de 
bättre förstod hur det de lär sig i kursen hänger ihop med verk-
liga situationer på arbetsmarknaden. 

Många skrev kommentarer i utvärderingen, följande får illustrera  
de olika perspektiven på uppgiften: 

”Ja, eftersom det är en verklig händelse och eftersom det  
är en situation vi kanske hamnar i i framtiden så var det  
givande. När man upptäckte vissa kopplingar mellan filmen 
och det vi lärt oss under kursen blev det ännu tydligare.” 

”Det var svårt att kunna relatera all kurslitteratur till filmen 
då den inte tog upp alla aspekter och begrepp som man hade 
kunnat koppla till litteraturen men även till kursen överlag.” 

Vi tror att studenternas upplevelse av att de inte hade tillräcklig kun-
skap för att lösa uppgiften grundar sig i att lärandemålen var för 
många och att kurslitteraturen inte helt matchade uppgiften. Inför 
kommande år har förändringar bland lärandemålen till hemtentamen 
gjorts för att bättre matcha lärandemålen och användningen av filmen. 

Till kommande höst tänker vi att det är viktigt att ytterligare levande-
göra händelsen på Findus i Bjuv. Detta är en teoretisk och skriftlig 
uppgift och för att verkligen skapa arbetslivsanknytning bedömer vi 
att det krävs engagemang i form av en person som kan beskriva hän-
delsen och initiera en dialog. Vi har lyckats hitta en nyckelperson vid 
nedläggningen av Findus i Bjuv som har lovat att bidra med en gäst-
föreläsning. 

Gemensamma lärdomar och reflektioner 
Högskolan Kristianstad lägger stor vikt vid att utveckla studenternas 
upplevelse av sin första tid på högskolan. Tidigare undersökning på 
högskolan visar att det är i studenternas lärandekontext, det vill säga 
i kurser och programmet, mottagandet av förstaårsstudenter är som 
allra viktigast (Landgren, 2016). I det här projektet tog vi fasta på vik-
ten av att visa utbildningens relevans som en central faktor för att 
skapa tillhörighet (Thomas, 2012). Studenterna behöver skolas in i 
den akademiska utbildningen men också få en bild av den kommande 
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arbetsmarknaden för att utbildningen ska få mening. Genom att tidigt 
i utbildningen få en inblick i framtiden väcks motivation och engage-
mang. Gemensamt för de tre former av arbetslivsanknytning vid ex-
amination som vi utvecklat, testat och utvärderat är att studenterna i 
utvärderingar säger att de tycker att uppgiften bidrog till en bättre för-
ståelse för hur utbildningen hänger ihop med verkliga behov och situ-
ationer på arbetsmarknaden. 

I mötet med det kommande arbetslivet har studenterna också fått syn 
på sitt eget lärande, vilket är centralt utifrån perspektivet studentcen-
trerat lärande där studenten förväntas ta ett eget ansvar för sitt lärande. 
Flera av studenterna uttryckte att arbetslivsanknytningen gav dem 
möjlighet att reflektera över vad de faktiskt lärt sig under kursen och 
att de utvecklat kunskap och förmågor som kan användas för att förstå 
och lösa problem. I fallet med gastronomistudenterna kunde alum-
nerna verbalisera och konkretisera en kommande yrkesroll och sätta 
den i relation till ämnesområdets olika delar. Dessa möten och den 
samhörighet som uppstår stärker förhoppningsvis studenternas self-
efficacy och i förlängningen motivation och lärande (Zimmerman, 
2000). 

De tre undervisningsinslagen som tagits fram kommer att leva vidare 
i programmen men även utvecklas för att än bättre bidra till motivat-
ion, engagemang och lärande. Vikten av förberedelser och stöd när 
man tar sig an en arbetslivanknuten uppgift har blivit tydlig och be-
höver stärkas. Det förberedande arbetet tar mycket tid i anspråk och 
det kan vara utmanande att utföra inom ramen för kursbudgeten. Be-
tydelsen av fysiska möten mellan studenter och arbetslivrepresentan-
ter har också blivit uppenbar och fler inslag där informell dialog möj-
liggörs och kontakter kan knytas behöver utvecklas. De tre undervis-
ningsinslagen är samtliga knutna till examinationer i syfte att säker-
ställa att alla studenter tar del av momenten. Att koppla inslagen till 
kursens lärandemål har i vissa fall varit enkelt och i andra fall mer 
utmanande. En lärdom är att det är en fördel om examinationen inte 
kopplas till så många lärandemål och att dessa anpassas för att tydligt 
beskriva färdigheter och förmågor där arbetslivsanknytning blir ett 
naturligt verktyg, till exempel att kunna identifiera problem och möj-
ligheter eller att applicera teori på olika situationer.  
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I projektet har vi jobbat med auskultation och besökt eller tagit del av 
varandras undervisningsinslag. Detta har tillfört en extra dimension 
till projektet i form av kollegialt lärande och kommunikation mellan 
utbildningarna. Genom att dela sin egen undervisningsmodell med 
andra blir både styrkor och svagheter tydligare. Dessutom ger inter-
aktionen med andra lärare inspiration till vidare utveckling av exam-
inationsformer och läraktiviteter. Vi kunde konstatera att det förelig-
ger så många likheter mellan våra utbildningar och studenter att vi 
därför många gånger står inför samma utmaningar. 

Eftersom momenten utgjorde ett delprov synliggjordes och prioritera-
des undervisningsinslagen tydligt i kurserna. Den här formen, att möta 
arbetsmarknaden i en examinerande uppgift var värdefull, och samt-
liga exempel som utarbetades skulle kunna användas och utvecklas i 
våra egna och andra program. Vi kunde, avslutningsvis, konstatera att 
arbetslivsanknytning är mycket givande, både för studenter och för 
lärare. Det tvingar oss alla att i någon mån kliva ur våra invanda roller, 
att samverka och se utbildningen med dess läraktiviteter i nytt ljus. 
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Bilaga 1: Exempel på praktikfall på Ekonomprogrammet 
 
 

 


