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Författare: Beatrix Algurén 

Institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 

Presentationsform: Föredragning 

Lärande och livsstilsförändring för hållbar utveckling genom 

erfarenhetsbaserad undervisning 
    

(Learning and lifestyle change for sustainable development through experiental learning 

approach) 

 

Background: Sustainable development and transformational change have become more 

critical than ever. Higher education for sustainable development (ESD) aims to achieve that 

students not only understand sustainability problems but find solutions for them. Deep 

learning is particularly relevant for ESD. A set of eight key competencies as learning 

objectives and goals for ESD was suggested by the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO): a) Systems thinking competency, b) Anticipatory 

competency, c) Normative competency, d) Strategic competency, e) Collaboration 

competency, f) Critical thinking competency, g) Self-awareness competency, h) Integrated 

problem-solving competency. Highly valuated education and learning concepts for education 

for sustainable development (ESD) are active and experiential learning approaches (ELA) 

since they empower individuals for critical self-reflection in the societal context leading to 

reflective and responsible actions. 

 

Objective: The aim of the present study is to increase knowledge on experiental learning 

activity (ELA) for ESD and its impact on students deep learning with focus on a) changing 

perspective and understanding, and b) changing human behavior within the context of a health 

promotion programme. 

 

Material and Methods: Beside describing the ELA task that is a two-week long individual 

improvement project (IP), improvement as defined to be a changed behavior to a more 

sustainable lifestyle, we analyzed 39 student reports by the means of thematic content-

analysis.  

 

Results: Four main areas of behavior change for SD were identified: increased physical 

activity (connected to less car driving) for better well-being, saving resources (e.g. recycling 

or less consumptions), sustainable food (e.g. ecological products or less meat consumption) 

and less screen time for better well-being. 

 

Conclusion: The described ELA in form of an individual IP had impact on students’ 

understanding and insight and contributed to develop each of the eight competencies for SD. 

Almost all students expressed their plans for the future to continue somehow with their tested 

“new” behavior. Their reflections showed distinctly novel insight and understanding not only 

on SD but also on their individual behavior in relation to SD, and on making behavior change 

happens. In comparison to other ESD research, the presented ELA stimulated especially the 

development of the self-awareness competency in the system and the action to change in 

reality.  

  



 5 

Författare: Åsa Alsiö1 och Annika Lindskog2 

E-postadress: asa.alsio@vgregion.se, annika.lindskog@vgregion.se  

1. Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 

2. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet  

Presentationsform: Föredragning 

Interprofessionella handledningsgrupper – en strategi för 

aktivt lärande? 
 

Inledning 

Vid Skaraborgs sjukhus (SkaS) pågår sedan 2017 ett projekt med interprofessionell 

teamhandledning av undersköterskeelever, sjuksköterskestudenter och läkarstudenter, där 

medarbetare från alla professioner fungerar som handledare för samtliga studerande. Projektet 

syftar till att skapa en stimulerande och utvecklande lärandemiljö för studerande, medarbetare 

och patienter, med långsiktig spridningseffekt vad gäller interprofessionellt samarbete för 

organisationen som helhet. 

 

Bakgrund 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att bristande kommunikation orsakar upp till 70 

procent av alla händelseavvikelser i vården. Detta innebär lidande för patienter och kostnader 

för samhället. Den accelererande kunskap- och teknikutvecklingen inom medicin och 

omvårdnad samt en ändrad befolkningsprofil, ökar kraven på samarbete i vården (1). 

Kvalitetsutveckling inom vården förutsätter utveckling av samarbetsförmåga och 

kommunikation.                                                                                                        

 

Interprofessionellt lärande, IPL, innebär att studerande och/eller yrkesutövande från flera 

professioner lär med, av och om varandra för att förbättra samarbetet och verksamhetens 

kvalitet (2). Kunskapsbildningen vidgas och fördjupas genom olika professioners perspektiv. 

Teamen kan utveckla en ökad förståelse för olika professioners kompetenser och nyttja dessa i 

praktiken (3). Välfungerande teamarbete har visat sig ha positiv inverkan på såväl vårdtider 

som patientöverlevnad (4, 5). IPL ger förutsättningar för förbättrad samarbetsförmåga och 

intresse för teamarbete (2). Hur IPL-projekt uppfattas av patienter är dock mindre studerat. 

 

Interprofessionell teamhandledning vid SkaS 

I fyra interprofessionella utbildningsmoduler handleds läkarstudenter, sjuksköterskestudenter 

och undersköterskelever tillsammans som team, av olika professioner. Erfarenheter från 

projektet sprids systematiskt i syfte att skapa en lärande organisation: en organisation som 

konstruerar och förbättrar förutsättningarna för lärandet, så att människor kontinuerligt lär och 

samarbetar i syfte att utveckla sig själva och organisationen de verkar i (6).  

  

Utfallet av projektet utvärderas genom enkäter riktade till studenter och personal på 

enheterna.  

  

mailto:asa.alsio@vgregion.se
mailto:annika.lindskog@vgregion.se
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Preliminära resultat 

Svaren i enkäterna indikerar att studenter och handledare uppfattar en ökad förmåga till 

samarbete och kommunikation, mellan handledare och studerande och mellan olika 

yrkesgrupper. Enkätsvaren ger vidare indikationer på att respondenterna uppfattar att projektet 

bidrar till en helhetssyn på patienter samt att det till viss del  ökar patientens delaktighet och 

medverkan i vården.  

 

Utvecklingsområde 

Patienten: mål och medel för verksamheten 

 

I fokus för all hälso- och sjukvård står patienten, så även för interprofessionellt lärande och 

teamhandledning i vårdyrken. Ett av målen med de interprofessionella handledningsgrupperna 

är att öka patientens delaktighet i vårdprocessen. Det förekommer ansatser att involvera 

patienterna i IPL-projektet, men detta inslag är ännu relativt outvecklat. Eftersom 

patienterfarenheter av IPL till stor del är vetenskapligt outforskat, är det angeläget att ta reda 

på hur patienter kan involveras i IPL-projekt och vad det kan leda till.    

                                                               

En fråga för vidare bearbetning är således: Hur kan patienter involveras i IPL-projektet, som 

lärande medaktörer? 

 

 

Referenser: 

 

1. Ponzer, S, Faresjö, T, and Mogensen, E. "Future Care Requires Interprofessional 

Cooperation." Läkartidningen 106.13 (2009): 929-31.  

 

2. Barnsteiner, Disch, Hall, Mayer, and Moore. "Promoting Interprofessional Education." 

Nursing Outlook 55.3 (2007): 144-50. 

 

3. Sheehan, D., L. Robertson, and T. Ormond. "Comparison of Language Used and Patterns 

of Communication in Interprofessional and Multidisciplinary Teams." Journal of 

Interprofessional Care 21.1 (2007): 17-30.  

 

4. Wheelan, Susan A. Creating Effective Teams : A Guide for Members and Leaders. 5.th ed. 

Thousand Oaks : SAGE ; 2016.  

 

5. Horbar, Rogowski, Plsek, Delmore, Edwards, Hocker, Kantak, Lewallen, Lewis, Lewit, 

Mccarroll, Mujsce, Payne, Shiono, Soll, Leahy, and Carpenter. "Collaborative Quality 

Improvement for Neonatal Intensive Care. NIC/Q Project Investigators of the Vermont 

Oxford Network." Pediatrics 107.1 (2001): 14-22.  

 

6. Senge, Peter M. The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization. 

Rev. and Updated ed. London: Random House Business, 2006.  
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Författare: Linda Bradley, Fredrik Olsson, Anne Algers 

Institution: PIL-enheten 

Nyckelord: World café, integration, inkludering 

World café – Hur kan GU bidra till integrationen? 

 

Denna World café-workshop tar sin utgångspunkt i ett nytt projekt med titeln: “Lärande för 

integration - breddat deltagande i högre utbildning”. En av de viktigaste aspekterna av 

integrationsprocessen är kopplad till lärande, undervisning och utbildning (Ager & Strang 

2008). Att återuppta eller påbörja studier är viktigt för att hitta en plats i ett nytt samhälle. I 

GUs policy och handlingsplan för breddad rekrytering och breddat deltagande från 2016 står 

det att GU “strävar efter att vara ett lärosäte där utbildning är tillgänglig för alla studenter. 

Målet är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället och vara ett 

inkluderande, öppet och tillgängligt universitet för alla oavsett bakgrund” (Göteborgs 

universitet, 2019). Högre utbildning har här ett ansvar att underlätta för social integration 

genom att möjliggöra vägar fram för nyanlända eller utlandsfödda svenskar. 

 

Projektet avser bidra till breddat deltagande vid GU med utgångspunkt från analyser på tre 

perspektiv: 1) Migranter – migranternas egna berättelser om förhoppningar, attityder och 

erfarenheter som styr deras perspektiv på högre utbildning och kommande profession; 2) 

Universitetslärare – fokusgruppdiskussioner om undervisning och lärande mellan migranter 

och de aktörer som undervisar och erbjuder arbete; 3) Institutionell nivå – lagstiftning, policy 

och rekommendationer kring migranters högre utbildning och arbete.  

 

Vi kommer att använda oss av olika metoder och ramverk i projektet, såsom narrativ analys 

(De Fina & Georgakopoulou, 2015), Ager och Strangs (2008) ramverk för integration (sociala 

band, sociala broar och sociala länkar), samt av aktivitetsteori i analysen av språkliga “cues” 

för manifestation av spänningar och motsägelser (Engeström & Sannino, 2011). 

 

Workshopen är upplagd som ett World café (Fouché & Light, 2011), som är en metod för att 

lyssna och tänka tillsammans i dialog kring viktiga och komplexa frågor, att utbyta 

erfarenheter, lyfta fram gemensam kunskap samt stärka vi-känsla och gemenskap. I denna 

workshop kommer vi att fokusera på vilka frågor man bör utgå ifrån i mötet med migranter 

respektive i mötet mellan migranter, universitetslärare och potentiella arbetsgivare. Resultatet 

från workshopen kommer vara vägledande när vi inleder projektet. 

 

I tre grupper fördjupar vi oss i de tre olika perspektiven kring hur GU kan bidra till 

integrationen; migranter, universitetslärare och institutionell nivå. Vi belyser dessa tre 

perspektiv i tre sessioner där vi diskuterar frågor såsom a) vad kring integration och breddat 

deltagande i högre utbildning som engagerar respektive grupp, b) möjliga utmaningar, c) 

förväntningar och tänkbar utveckling. Exempelvis handlar det om migranters förväntningar på 

högre utbildning, vilken roll universitetsläraren spelar för breddat deltagande och hur 

migranterna hittar sin väg in i det svenska utbildningssystemet och/eller arbete. Hur kan högre 

utbildning öppnas upp för att bli mer flexibel och bidra till inte bara formellt men också icke-

formellt och informellt lärande (Morrice, 2007). 

 

Vi inleder workshopen med en kort presentation av projektet. Själva World cafédelen pågår 

under 45 minuter totalt, med 15 minuter för varje session. Workshopen avslutas med en 
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sammanfattning av vad som kommit fram i diskussionerna. Deltagarnas bidrag kommer att tas 

tillvara i projektet och kan påverka GUs metoder och kurser för breddat deltagande och 

integration. 

 

 

Referenser 

 

Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding integration: A conceptual framework. Journal 

of refugee studies 21(2) 166-191. 

 

De Fina, A., & Georgakopoulou, A. (Eds.) (2015). The Handbook of Narrative Analysis. 

Malden, MA: John Wiley & Sons. 

 

Engeström, Y., & Sannino, A. (2011). Discursive manifestations of contradictions in 

organizational change efforts: A methodological framework. Journal of Organizational 

Change Management, 24(3), 368–387. 

 

Fouché, C., & Light, G. (2011). An Invitation to Dialogue: ‘The World Café’In Social Work 

Research. Qualitative Social Work, 10(1), 28-48. 

 

Morrice, L. (2007). Lifelong learning and the social integration of refugees in the UK: the 

significance of social capital. International Journal of Lifelong Education, 26(2) 155-172. 

 

Göteborgs universitet (2019). Breddad rekrytering och breddat deltagande. 

https://www.gu.se/omuniversitetet/vision/breddad-rekrytering 

  

https://www.gu.se/omuniversitetet/vision/breddad-rekrytering
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Författare: Camilla Brudin Borg 

E-postadress: Camilla.brudin.borg@lir.gu.se 

Institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 

Nyckelord: walk-shop, ekokritik, litteraturhistoria och litteraturteoriundervisning, New 

materialism 

Presentationsform: Föredragning 

Kropp och vandring som förståelseredskap i lärande om 

litteraturhistoria och litteraturteori 
 

Litteraturvetenskapliga studier har traditionellt varit ett teoretiskt, abstrakt och textbaserat 

ämne som syftar till att lära ut förståelse om texters strukturer, meningsskapandeprocesser, 

tolkningsprinciper och olika teoretiska perspektiv osv. Den traditionella formen för 

undervisning har varit föreläsningar, lektioner och seminarier där texter och teorier diskuteras 

på en helt igenom abstrakt nivå utan kroppslig kontakt eller inblandning av spatiala eller 

kroppsliga lärandeformer. Därför är det relevant att undersöka om det finns andra fördjupande 

metoder, som skapar kunskap ”på annat sätt” eller som på ett mer sätt effektiva kan skapa 

fördjupad insikt i kunskapens plats i världen – vilket är mycket relevant ur ett miljökritiskt 

perspektiv. Syftet med projektet är att undersöka detta. 

I kursen Vandring och litteratur (Litteraturvetenskap/ekokritik vid GU, HT18 –VT19) har 

jag försökt att utmana denna ”icke-kroppsliga” didaktikförståelse med start i den 

kierkegaardska devisen om att ”möta studenten där hon är”.  Jag vill argumentera för att 

förståelsen av den plats där studenten befinner sig – i både intellektuell men också geografisk, 

fysisk, spatial och kroppslig mening – måste vidgas. (se även Cassel, Adrienne, “Walking the 

Weathered World”) samt att didaktiken också måste försöka integrera kroppen och materiens 

perspektiv.  

För att den kunskap och förståelse som är syftet med undervisningen ska få en bredare 

inter-individuell, etiskt och kroppsligt förankrat djup som står i samklang med 

undervisningens miljö- och hållbarhetsmål och som samtidigt utgår från att kunskap byggs i 

en kropp, som befinner sig på en konkret geografisk och historisk plats  har jag i denna kurs  

kompletterat den teoretiska litteraturundervisningen med ”walk-shops”, dvs. övningar och 

examinationsformer som syftar till att integrera nyare teoretiska perspektiv med nya 

didaktiska interaktiva idéer. 

I dessa kompletterande moment har studenterna själva fått pröva vandra i och ”samläsa” 

text och värld för att pröva de olika historiska förståelsehorisonter vi tagit upp i 

litteraturhistoriemomentet. De har också med sina kroppar fått pröva de senaste teorierna 

inom New Materialism (Barad m.fl) och Material Ecocritcism (Iovino/Oppermann m.fl.) 

vilka menar att även den materiella världen är en text som interagerar med tolkaren. Med 

utgångspunkt i Teaching Ecocriticism and Green Cultural Studies kommer föredraget att 

diskutera vilka didaktiska möjligheter walkshop-projektet öppnade i undervisning av 

litteraturhistoria och litteraturteori. 

 I föredraget kommer didaktik, etik, värld, kropp, spatial förståelse av text och 

verklighet, inklusive bakgrund, uppläggning och genomförande av ”walkshop-pedagogiken” 

samt utvärderingen från kursen att tas upp. 

 

mailto:Camilla.brudin.borg@lir.gu.se
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Referenser: 

 

Bennett: Jane Vibrant matter: A political ecology of Things, Duraham/London: Duke 

University Press, 2010 

Cassel, Adrienne, “Walking the Weathered World”, Teaching Ecocriticism and Green 

Cultural Studies, red Greg Garrad, Palgrave MacMillan: Basingstoke, 2012, pp. 27-36 

Material ecocriticism, red. Serenella Iovino and Serpil Oppermann, Indiana University 

press, Bloomington & Indianapolis, 2014 
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Palgrave Macmillan, 2012. 
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Författare: Thomas Carlsson, Michael Winder, Anna Eriksson och Susanna M Wallerstedt 

Fakultet: Sahlgrenska akademin 

Presentationsform: Föredragning 

Att stimulera närvaro och intresse – utmaningen för 

universitetslärare att hjälpa studenter att nå examen  
 

Bakgrund 

Andelen studenter som inte tar sig till examen har ökat. Som kursledare och examinatorer 

ville vi veta om det finns påverkbara faktorer som kan hjälpa studenter att nå examen. Syftet 

med projektet var att med kvantitativ metodik undersöka vilka faktorer som har samband med 

studenters resultat.  

 

Frågeställningar 

I vilken utsträckning har påverkbara respektive icke-påverkbara faktorer betydelse för 

studenters tentamensresultat? 

 

Metod 

Vi tillfrågade studenter under åtta farmakologi-relaterade kurser på sex 

legitimationsgrundande program vid Sahlgrenska akademin (apotekare, biomedicinsk 

analytiker, läkare, receptarie, sjuksköterska, tandläkare) om att delta i studien. Närvaro vid 

icke-obligatoriska moment inhämtades via listor under kursens gång där studenterna fick 

anteckna sig. Vi registrerade studenternas resultat på tentamen, samt inhämtade uppgifter om 

ålder, kön, gymnasiebetyg som man använt i ansökan till aktuellt program, och om man hade 

betyg i svenska som andraspråk. Efter avslutad kurs fick studenterna svara på en enkät 

avseende sin uppfattning om farmakologi som ämne samt den tid man ägnat sig åt studierna 

respektive inkomstarbete vid sidan av.   

 

Resultat 

Totalt 596 (88%) av 675 förstagångsregistrerade studenter inkluderades i studien. Knappt två 

tredjedelar passerade aktuell tentamen med godkänt resultat. Övriga blev antingen underkända 

eller valde att inte gå upp på tentamen. Medianstudenten närvarade vid 75% av de icke-

obligatoriska undervisningsmomenten. Tre av fyra studenter instämde i att de var mycket 

intresserade av farmakologi och nio av tio ansåg att detta ämne har stor betydelse för deras 

framtida yrkesutövning. Knappt två tredjedelar av studenterna hade ägnat ≥30 timmar per 

vecka åt studierna och något mindre än hälften hade inkomstarbetat vid sidan av. Multivariat 

analys visade att oddsen för godkänd kurs ökade med ökande närvaro vid icke-obligatoriska 

moment. Studenter som var mycket intresserade av ämnet hade högre chans att få godkänt på 

tentamen. 

 

Diskussion 

Våra resultat visar att närvaro vid lärarledda undervisningsmoment och studentens intresse för 

det specifika ämnet är centrala faktorer för tentamensresultatet. För ökad genomströmning 

skulle universitetet kunna förtydliga nyttan med att närvara vid icke-obligatoriska 
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undervisningsmoment samt uppmuntra universitetslärare att stimulera studenters intresse för 

kursämnet.  
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Författare: Jeanette Carlsson Hauff  

E-post: jeanette.hauff@handels.gu.se  

Institution: Handelshögskolan 

Nyckelord: kamratbedömning, bedömning, förtroende, eget lärande 

Presentationsform: Föredragning 

Kamratbedömning: studenters förväntningar och faktiska 

upplevelse samt effekten på det egna lärandet  
 

Att bedöma och ge feedback till sina klasskompisar, eller att utföra det som går under 

benämningen ”kamratbedömning” (peer assessment) är ett sätt att examinera som ofta ses 

som positivt och ”a promising tool” (Nicol m fl. 2014). Litteraturen påvisar också flertalet, 

oftast positiva, konsekvenser av kamratbedömning: möjligheten att få feedback av en person, 

tillfälle att själv ge feedback och därmed ta del av en annan students perspektiv (Mulder m fl, 

2014), samt positiva effekter på reflektioner kring det egna arbetet, på kritiskt tänkande och 

på studenters kognitiva förmågor (Dochy, Segers & Sluijsmans, 1999). Dessa konsekvenser 

ger med andra ord upphov till egenskaper som är positiva för studentens eget lärande (Mulder 

m fl, 2014).  

Utifrån en enkät till 49 masterstudenter på Handelshögskolan problematiserar jag 

företeelsen kamratbedömning: vilka förväntningar hade studenterna innan 

kamratbedömningen genomfördes och hur vilka är deras omdömen efter utförd bedömning? 

Den aktuella kursen innehåller sex moment där studenten lämnar in en rapport, och vid 

samtliga dessa moment både skriver studenten en bedömning av en annan students arbete, och 

tar själv emot en bedömning av en kamrat. Jag försöker i enkäten bena ut paraplybegreppet 

kamratbedömning, och ställer frågor om huruvida studenten känner sig komfortabel med 

uppgiften att ge kamratbedömning, tror att han eller hon kommer att göra en rättvis 

bedömning samt vilka de bedömda effekterna på det egna lärandet är av att ge 

kamratbedömning. Jag tänker även att kamratbedömning går åt båda hållen – det är inte 

nödvändigtvis samma sak att ge bedömning som att ta emot – och ställer liknande frågor om 

mottagna kamratbedömningar. Till sist frågar jag även om bakomliggande faktorer såsom syn 

den egna kunskapen och förtroende för klasskamraterna – för att kunna använda dessa 

faktorer för att förklara studentens syn på värdet av givna och emottagna kamratbedömningar. 

Samtliga dessa frågor ställs vid två tillfällen: vid första och sista lektionen på kursen.  

Jag kan i undersökningen se att merparten av studenterna hade positiva förväntningar på 

kamratbedömning (både när det gällde att ge och att ta emot bedömning), och att studenternas 

omdömen i stort även är positiva efter bedömningarna. Dock ser jag en besvikelse avseende 

effekten på det egna lärandet: här var förväntningarna mer positiva än upplevelsen. Jag kan 

även studera påverkan av förtroendenivå (dvs vilken tilltro studenterna har till sina kamrater) 

på både förväntningar och upplevelse: studenter med hög tilltro till sina kamrater hade en 

högre förväntan och bättre upplevelse av kamratbedömningen. Denna påverkan kvarstår även 

om vi fokuserar på det egna lärandet. 

Jag hoppas att mina funderingar kring begreppet kamratbedömning kan leda till en 

diskussion avseende det framtida användandet av kamratbedömning i undervisningen. Hur 

kan vi t ex förstå och arbeta med resultatet att det är kamratbedömningens effekter på det egna 

lärandet som tycks allra mest problematiska? En utgångspunkt för diskussionen kan vara 

insikten att en bedömning ofta har flera olika syften (Taras, 2005). Hur håller man isär dessa 

mailto:jeanette.hauff@handels.gu.se
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olika syften, så att inte tanken med (kamrat)bedömningen försvinner? Jag tänker att det är 

något intressant som sker i mötet mellan att bedöma och att bli bedömd – kanske skulle en 

diskussion just kunna beröra hur detta samspel ser ut. 
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Författare: Maria Edström och Torbjörn Fraenckel 

 

E-post: maria.edstrom@jmg.gu.se 

 

Institution: JMG, institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

 

Nyckelord: peer learning, gender equality, mobile journalism 

 

Presentationsform: Föredragning 

Genus med mojos - mobiljournalistik som ett pedagogiskt 

verktyg för jämställdhet 
 

Hur kan studenternas egna telefoner användas för att utveckla kunskap och medvetenhet om 

ett visst ämne, i det här fallet genus och jämställdhet?  

 

Detta paper utgår från pedagogiska erfarenheter från en sommarkurs vid Göteborgs universitet 

som arrangerades i augusti 2018 inom ramen för ett EU-finansierat projekt, Advancing 

Gender Equality in Media Industries, AGEMI, vars syfte är att genom innovativa och 

integrerade metoder förebygga könsstereotyper och främja jämställdhet, mångfald och 

inkludering inom mediesektorn. 

 

Projektet AGEMI består av tre huvuddelar: (1) en resursbank med goda exempel, (2) en 

uppsättning läranderesurser och (3) möten mellan studenter samt yrkesverksamma inom 

medierna. Sommarskolan på GU tillhörde den tredje kategorin.  

 

Sommarskolan organiserades av  JMG, institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation i samarbete med universiteten i Newcastle och Padova. 30 studenter från åtta 

nationaliteter deltog, de kom från både grundutbildningar och masterprogram, tre av 

studenterna var doktorander med specialintresse i ämnet (doktoranderna fick även möjlighet 

att presentera sina studier under kursen.) 

 

Målet med sommarskolan var att öka medie- och journalistikstudenters kunskaper om 

problemen med bristande jämställdhet, men också att dela och utbyta erfarenheter med 

branschverksamma personer kring goda exempel på redaktionella rutiner. Studenternas fick 

också testa nästan färdiga lärandemoduler. Inom ramen för JMG:s undervisning har  

studenterna sedan 2015 lärt sig att filma och redigera med sina mobiltelefoner. AGEMI:s 

sommarskola blev en möjlighet att testa hur den metoden kan kombineras med ett specifikt 

ämne. Studenterna fick utveckla sina färdigheter i mobiljournalistik i två uppgifter under 

kursen, båda publicerades på en kursblogg. Dessa färdigheter tillämpade studenterna i en 

tredje reportageuppgift under en veckas praktik på olika medieorganisationer i Europa under 

läsåret 2018-2019. 

 

Momenten med mobiljournalistik blev en möjlighet för studenterna att både utveckla 

praktiska färdigheter och att förstå hur de kan skapa ett mer genusmedvetet berättande. De 

fick dessutom möjlighet att reflektera över vilka olika etiska förhållningsätt som behövs när 

du ska jobbar i en europeisk kontext. Genom att blanda studenter med olika praktiska 

erfarenheter och nationaliteter utvecklades deras kompetens på flera nivåer. Möten med 

mailto:maria.edstrom@jmg.gu.se
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genusmedvetna redaktörer från Sverige, Danmark, Belgien, Italien och England gav också 

studenterna ett bredare kontaktnät. Möjligheten att använda mobiljournalistik menar vi är en 

innovativ praktik som kan användas på flera andra ämnesområden, inte bara genus och 

jämställdhet. 

 

AGEMI har utarbetats av en grupp forskare och praktiker på tre universitet (Newcastle, 

Padova och Göteborg) samt de två branschorganisationerna EFJ och COPEAM. Projektet 

delfinansieras av EU:s program för rättigheter, jämställdhet och medborgarskap. 
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Författare: Marica B. Ericson 

Institution: Inst. för kemi och molekylärbiologi 

Nyckelord: Motivation, studentaktivering, kemiutbildning 

Presentationsform: Workshop 

Att motivera de omotiverade 
 

Bakgrund 

Vi upplever på vår institution att genomströmningen på våra kemikurser är låg. Många 

studenter deltar inte vid undervisningstillfällen som inte är obligatoriska och bristande 

deltagande i undervisningen leder till att många inte klarar tentamina. Det är självklart möjligt 

att kvalitén på undervisningen och kurserna bör genomlysas, men i denna workshop vill jag 

belysa en annan faktor: Studenternas motivation. 

Många som läser kemi gör detta som del av andra utbildningar t.ex. apotekare, receptarier 

och miljövetare. Grundläggande kemikunskap är centralt för att kunna förstå komplexa 

företeelser associerade med bl a farmaci och miljökunskap. Men hur kan vi arbeta med att öka 

motivationen för ett ämne som studenterna kanske inte spontant känner intresse för? Även om 

min utgångspunkt till frågan är inom kemiämnet, kan denna workshop generaliseras till helt 

andra undervisningsämnen då frågan är betydligt mer övergripande – Hur motiverar vi de 

omotiverade? 

 

Vad är motivation? 

Motivation kan definieras på flera olika sätt i litteraturen (Kovach 2018, Ormrod 2016), men 

sammanfattningsvis kan följande citat användas för att illustrera begreppet 

 

”Motivation – an internal state that arouses us to action, pushes us in 

particular directions, and keeps us engaged in certain activities” /Ormrod 2016 

 

Fritt översatt: Motivation - ett internt tillstånd som stimulerar oss till att agera mot ett 

visst mål, och som gör oss engagerade i vissa aktiviteter. Man skiljer på yttre och inre 

motivation, där primärt det sistnämna är önskvärt ur ett lärandeperspektiv. För att kunna 

stimulera till inre motivation finns ett antal faktorer som kopplas till psykologisk behovsteori. 

Kovach lyfter begreppet kontrollfokus som bygger på idén om att individer som känner eget 

ansvar har högre benägenhet av att vara motiverade (Kovach 2018). Därtill kommer behov av 

att kunna åstadkomma resultat, känna tillhörighet, ha möjlighet att påverka och behandlas 

rättvist, för att individer ska uppleva motivation. 

 

Hur kan vi stimulera motivation inom högre utbildning? 

Vid denna workshop kommer vi att arbeta med frågorna: 

- Hur stimulerar vi studenterna att känna tillhörighet? 

- På vilket sätt har studenterna möjlighet att påverka?  

- Hur arbetar vi med kontrollfokus och eget ansvar för lärandet? 

- Gör vi rätt saker för att stimulera motivation? 
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Deltagarna kommer efter en kort introducerande föredragning (10 min) om begreppet 

”motivation” delas in i mindre grupper utifrån den frågeställning de själva väljer. Efter 

gruppdiskussion i 20 min, samlas alla för en avslutande diskussion och återkoppling från 

gruppdiskussionerna. Avslutningsvis sammanfattas workshopens utarbetade koncensus och 

ställs i kontexten av de sju principer för motivationsstrategier som beskrivs i Ormrod 2016. 

Målsättningen är att ge deltagarna insikter i motivationsstrategier och genom att 

problematisera kring frågeställningarna, tillsammans utarbeta förslag på möjliga tillämpningar 

i den egna undervisningen. 

 

 

Referenser 
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M. Kovach, A review of classical motivation theories: Understanding the value of locus of 
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34-53 
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internalized motivation, Journal of Research, Assessment, and Practice in Higher Education 
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Författare: Ann-Marie Eriksson, Richard LaBontee, Anna-Lena Fredriksson, Örjan Hansson 

och Inger Jansson 

Institution: Enheten för akademiskt språk 

Nyckelord: akademiskt skrivande, skrivutveckling, pedagogik, didaktik 

Presentationsform: Rundabord 

Perspektiv på akademiskt skrivande inom GU: hur upplevs, 

identifieras och tillgodoses behov på olika nivåer inom 

universitetet?   
 

Abstract 

Skrivutveckling inom högre utbildning handlar om studenters lärande, om lärares planering 

och pedagogiska tillämpning av uppgifter, och om organisatoriska och strukturella 

förutsättningar för att stötta detta. Sett ur ett internationellt perspektiv finns flera beprövade 

modeller för att pedagogiskt organisera skrivutveckling i syfte att stötta universitetsstudenters 

kunskapsutveckling. I Europa benämns initiativ av det här slaget till exempel Integrating 

Content and Language in Higher Education (se Wilkinson & Walsh, 2015; Valcke & 

Wilkinson, 2017). I många delar av världen utgår initiativ till skrivutveckling bland annat från 

Writing Across the Curriculum (Harper & Vered, 2017; Zemliansky & Berry, 2017) eller 

Academic Literacy (Wingate, 2016). Den gemensamma nämnaren är att studenter och 

studenters lärande sätts i fokus och att högskolelärare uppmuntras till att arbeta 

studentcentrerat och utveckla sin ämnesdidaktik.  

 

Inom Göteborgs universitet tas många initiativ till skrivutveckling och insatser görs på flera 

olika nivåer. Under våren 2019 genomförde enheten för akademiskt språk (ASK) en 

inventering av vilka insatser som görs för GU:s studenter, samt hur lärares 

högskolepedagogiska erfarenheter av skrivutveckling tas tillvara, genom att vända sig till 

varje fakultet. Inventeringen visade bland annat en hög omfattningen av insatser runt om på 

universitetet. Det pedagogiska utvecklingsarbetet görs ofta på en mycket lokal nivå för att 

svara mot specifika behov som uppstår i anslutning till en särskild utbildning. Vidare finns 

exempel på hur man inom institutioner och även på fakultetsnivå arbetar med att skapa en 

helhetsbild av behov för att strategiskt utforma insatser som kommer alla studenter till godo. 

Med intentionen att skapa en tydligare bild av några konkreta insatser som görs, och kanske 

behöver göras, är den centrala frågan för detta rundabordssamtal därför: Hur upplevs, 

identifieras och tillgodoses behov av skrivutveckling på olika nivåer inom universitetet?   

 

I samtalet runt bordet deltar representanter med olika perspektiv på universitetets verksamhet: 

lärare, programansvariga och institutionsledning. Där deltar också representanter för 

universitetets studenter och doktorander som ger sin bild av hur behoven ser ut och hur den 

stöttning som ges kan upplevas. Samtalet introduceras genom att en översiktlig bild baserad 

på den ovan nämnda inventeringen presenteras. Därefter bidrar respektive representant med 

sitt perspektiv vilket följas av ett gemensamt samtal där även åhörarna inbjuds att delta. 

Målsättningen med detta rundabordssamtal är dels att sprida kunskap om hur behov av 

skrivutvecklande insatser upplevs ur olika perspektiv, dels att dela och sprida 
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högskolepedagogiska erfarenheter som kan bidra till det fortsatta arbetet med att skapa 

fungerande strukturer för att stötta skrivutveckling inom universitetet.  
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Författare: Marta Gonzalez-Aregall 

Institution: Företagsekonomiska institutionen 

Presentationsform: Föredragning 

Breaking the laptop barrier: Learning beyond the screen 
 

As the use of digital technologies becomes increasingly common, young people  have become 

accustomed to using digital, screen-based devices in their daily lives (Yoon et al., 2013). 

Consequently, methods of teaching and learning in classrooms have continually had to adapt 

by incorporating information and communication technologies such as laptop computers and 

mobile devices1  into traditional education. (Birch and Burnett, 2009).  

Although lecturing is the most common teaching method and works well to introduce new 

concepts, it may be difficult for students to maintain focus and concentration (Elmgren and 

Henriksson, 2014). Consequently, in order to keep their interest, it is important to encourage 

them through cooperative and collaborative learning situations (McConnell, 2002). 

In turn, the common use of such technologies has prompted new educational approaches 

called “mobile learning methods” that allow students and instructors to communicate and 

engage in constructive thinking and reflection via such devices in real time (Frohberg et al., 

2009; Gösku and Atici, 2013; Hwang and Tsai, 2011). 

However, the spread of such pedagogical approaches has drawn not only praise but also 

criticism, especially of the effects of using technologies such as computers and mobile 

devices during class time. In turn, determining appropriate teaching and learning methods 

involving such technologies has become a principal challenge for many instructors (Yoon et 

al., 2013). To that end, researchers have suggested providing instructors with technological 

resources for cultivating interactive classes that incorporate laptops into their activities (Sanna 

et al., 2013; Sung et al., 2016).  

Following that suggestion, this paper presents a case study on the implementation of 

laptops and smart devices used by graduate students during in-class activities. The hypothesis 

was that implementing the use of both technologies in the classroom can improve the overall 

effects of using smart devices better than using laptops only or not using smart and mobile 

devices at all (Sung et al., 2016). 

To promote the effective use of technology during class, the project presented here 

involved implementing the use of laptops and smart devices for educational purposes in a 

190-minute lecture-based master’s level course. In particular, students used laptops during a 

lecture on theoretical concepts and cases, after which they used smart devices to answer 

questions to gauge their attentiveness during and comprehension of the lecture. As indicated 

by the results of a survey distributed to students after class, the students considered the 

activities to be highly useful in their learning processes. 

Furthermore, in order to increase the response rate from the participants, an option could 

be to use graded survey in Canvas or provide a paper-based survey at the end of the lecture. 

From my point of view and compare to the last year, it seems that introducing these 

activities have increased the interaction between the students and the teacher.  

In sum, it seems that integrating the traditional (i.e., teacher-centered) lecture format with 

the use of digital technologies in interactive classes can improve the effectiveness of aspects 

of students’ learning.  

                                                 
1 Gösku and Atici (2013) classify mobile devices into four groups: Laptops, Tablet PC, Personal Digital 

Assistant and Smart Phones. 
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Författare: Minette Henriksson 

E-post: minette.henriksson@gu.se  

Institution: PIL-enheten 

Nyckelord: Aktivt lärande, ALC, Studentaktiverande metoder 

Presentationsform: Workshop 

En workshop om hinder, knep och tekniker i en ALC-sal 
 

Göteborgs universitet har under de senaste åren satsat och byggt ALC-salar (Active Learning 

Classrooms) runt om på campus. Salar som i sin utformning och teknik gör det lättare för 

lärare att arbeta med studentaktiverande metoder. Runda mindre bord med tillhörande 

whiteboard och ofta även en bildskärm möjliggör och förenklar arbete i grupp, 

problemlösning, samarbete och diskussioner. Men är det så att rummets utformning är helt 

avgörande för aktiviteten i rummet? Rummets utformning i vilken vi undervisar har betydelse 

för lärande, men givetvis även vad vi gör i rummet (Baepler et al, 2016). Vi ägnar oss inte 

automatiskt åt aktivt lärande endast på grund av att vi befinner oss i en sal utformad för aktivt 

lärande. 

 

Lärarens roll förändras i en ALC-sal, då läraren istället för att stå framför studenterna och 

undervisa mer agerar handledare och rör sig runt i rummet. Studenternas roll ser också 

annorlunda ut jämfört med hur det fungerar i en mer traditionell föreläsningssal. De förväntas 

vara delaktiga och ta aktivt ansvar för sitt eget lärande, kommunicera och arbeta i grupp. 

Något som kan vara ovant för många till en början. Aktivt lärande placerar studenten i 

centrum, de är inte längre bara lyssnande åskådare. 

 

Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just by sitting in class listening 

to teachers, memorizing prepackaged assignments, and spitting out answers. They must talk 

about what they are learning, write about it, relate it to past experiences, apply it to their 

daily lives. They must make what they learn part of themselves. (Arthur W. Chickering och 

Zelda F. Gamson, 1987) 

 

Hur kan vi som lärare hitta inspiration i hur vi praktiskt hanterar ALC-rummet, vilka metoder 

och tekniker kan vi använda för att aktivera studenterna? Under den här workshopen pratar vi 

om vilka hinder som kan finnas för att arbeta mer studentaktiverande och vilka knep och 

metoder som kan vara en bra ingång för att introducera aktivt lärande. Vi delar med oss av 

egna erfarenheter, tips och funderingar. Workshopen riktar sig till lärare som är intresserade 

av ALC och metoder för att arbeta mer studentcentrerat, både för er som är nybörjare och 

nyfikna eller redan har arbetat med fokus på aktivt lärande och kan dela med er av era 

upplevelser.    
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Författare: Mauritza Jadefrid och Amanda Glimstedt  

Institution: Samhällsvetenskapliga biblioteken, UB  

Nyckelord: Nätburen undervisning, Aktivt lärande, Strategiskt utvecklingsarbete, 

Lärplattform, Canvas  

Presentationsform: Föredragning  

Att utveckla universitetsbibliotekets undervisning i en tid av 

förändring  
 

Göteborgs universitetsbibliotek har som uppdrag att stödja GU:s studenter i deras utveckling 

av informationskompetens. Genom uppdraget har bibliotekets undervisare en stödjande 

funktion riktad mot lärosätets samtliga utbildningar.  

 

Traditionellt har biblioteket arbetat med samma metoder och arbetssätt som utbildningarna. 

Här har vi länge sett behov av utveckling. Undervisningstillfällena, vanligen enstaka 

salsföreläsningar, blir lätt isolerade händelser som passerar studenten förbi (Walker & Pearce 

2014). Biblioteket får med denna modell svårt att finna en naturlig integrerad plats i 

studentens större lärandeprocess. I lärplattformen Ping Pong har såväl de tekniska 

funktionerna och lärares begränsade användning av plattformen ofta satt gränser för 

bibliotekets möjligheter att utveckla sina pedagogiska arbetsmetoder. Även när det gällt själva 

undervisningstillfällena har behov av utveckling funnits under en längre tid. Salstillfällena är 

vanligen den enda gång då studenten får möjlighet att ta del av undervisningsstoffet. 

Därigenom uppstår en konflikt mellan behovet av introducerande föreläsningsmoment och 

aktiverande kunskapsfördjupande undervisningsinslag.  

 

Undervisande bibliotekarier på de samhällsvetenskapliga biblioteken har under ett antal år 

laborerat med nya pedagogiska modeller i småskalig omfattning, huvudsakligen utifrån 

blended learning och aktivt lärande-koncepten. Detta har visat sig vara väl fungerande 

undervisningssätt, vilket stöds av tidigare studier (Caroll m. fl. 2016). Ett ökat antal önskemål 

från lärare om digitala insatser från biblioteket avslöjar ett allt större intresse på 

utbildningarna för att utnyttja digitala lärmiljöer. Därigenom väcks möjligheten för 

biblioteken att utveckla sin undervisning på en mer omfattande och strategisk nivå. Målet är 

att med existerande resurser kunna nå ut till fler studenter med undervisning på ett sätt som 

stärker deras förutsättningar till en djupare inlärning.  

 

För att uppnå målen har vi arbetat fram en undervisningsmodell där de nya tekniska 

förutsättningarna integreras med de pedagogiska förhållningssätt som visat sig vara 

framgångsrika. I modellen läggs större kraft på digital närvaro än tidigare, i form av ett antal 

Canvas-moduler med innehåll som kan anpassas efter enskilda programs behov. Dessa 

inkluderas i ett paket där lärare, enligt blended learning-principen, erbjuds modulerna som ett 

första förberedande instuderingsmoment för studenterna. Det digitala inslaget följs sedan upp 

av ett fördjupande moment i klassrum, föredragvis i ALC-format. Modellen drar därmed nytta 

av de tekniska redskapens möjligheter i högre utbildning (som visats i t. ex. Hrastinski 2018) 

samt lärandets situerade natur (Säljö 2000). Den stödjer fler inlärningsstilar hos studenterna 

och undervisningsstoffet kan integreras i fler typer av undervisningsupplägg än den 

traditionella.  
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Presentationen önskar belysa de utmaningar som en stödjande pedagogisk funktion har på ett 

lärosäte och de möjligheter som nya pedagogiska och tekniska inslag kan erbjuda i detta 

arbete. Vid tillfället kommer det strategiska utvecklingsarbetet att beskrivas samt den 

undervisningsmodell som arbetats fram mer utförligt demonstreras. Innehållet är relevant för 

såväl lärare och bibliotekarier som planerar eller redan genomför undervisning i LMS:er 

och/eller i ALC-sal för kollegialt utbyte av erfarenhet. 
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Meta cognitive reflections and peer response: Understanding 

active learning among PhD-candidates in medicine 
 

This presentation reports from ongoing research exploring PhD-students meta cognitive 

reflections in peer response. The specific purpose of the study is to explore PhD-students use 

of theory of science in meta cognitive reflections in peer response on their planned research 

for the PhD-exam. The question is if any significant themes of such reflections can be found 

in PhD-candidates’ narratives on the research plans.  

The aim is to develop a tentative typology to be elaborated and tested in further studies 

with larger empirical material. Such a typology could inform the design of future PhD-course 

material and practices, as a complement to more conventional evaluations and examinations. 

The study is theoretically informed by the taxonomies of Bloom (1956), identifying 

different categories of knowledge and the processes of learning foregoing them. Studies 

operationalising Blooms extensive and detailed classification system have identified goals for 

dimensions of learning, such as factual, conceptual and procedural knowledge. Such 

dimensions are anchored in the specific disciplines, but general theory of science as delivered 

in courses at the PhD-level transcends the specific discipline, but also has to be anchored in it 

- and this is usually the task of PhD-students to achieve, fulfilling the goals of the course.  

For this study we are concentrating on written course material and the PhD-candidates use 

of resources in the theory of science, in their reflections on their own plans for research as 

well as in peer response, giving comments on their fellow PhD-candidates. The pedagogical 

interest in PhD-education, however, has foremost been concerned with different aspects of 

supervision encompassing how doctoral students and their supervisors regard their 

relationship in terms of learning outcomes. Higher education research does not give clear 

advice for how pedagogical work should be conducted to attain meta cognitive reflection 

among PhD-students.  

To conceptualise reflection as something that takes place when PhD-candidates are 

relating to their planned research in new ways, we include in our theoretical perspective 

“expressive goals”. That is, goals formulated ”on the go” in the seminar, lecture or, possibly, 

in PhD-candidates’ reflections on their research plans.    

The structure and goal of a specific course can thus be realised by the PhD-candidates 

themselves, maybe more or less diverging from the goals defined by the designers of the 

course. Thus, there might be a discrepancy between the aim of the course designers and 

reflections by PhD-candidates. A convenience sample of 30 texts produced by PhD-students 

have been subject to a content analysis, yielding four themes of meta cognitive reflection; 

Transgressing boundaries, Disagreeing and agreeing, Displaying ideal and Putting in 

perspective. 
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Multimodalt lärande för humaniora: Doft, kropp, rum  

– tre undervisningsexempel  
  

Vad betyder doften av blod? Hur kan vi uppleva rummet med hela kroppen eller analysera 

ljudet av en spårvagn? Vi presenterar tre undervisningsexempel där vi medvetandegör 

sinnesintryck och öppnar för multimodalt lärande. 

 

Multisensorsikt tänkande inom kulturvetenskaperna 

Vi upplever världen omkring oss genom alla sinnen. Inom de estetiska vetenskaperna 

diskuterats detta alltmer. Mitchell (2005) konstaterar att det inte finns några ‘visuella medier’ 

utan att andra sinnen alltid engageras i en visuell upplevelse. Duncum (2004) argumenterar 

för ett multisensoriskt förhållningssätt inom konst- och kulturvetenskaperna och lanserar 

begreppet multiliteracy (att förstå hur olika kommunikativa system interagerar) som 

nödvändigt för att kunna tolka kulturella uttryck. Marks (2000) talar om de multisensoriska 

kvaliteterna i film och hur olika typer av seende kan engagera en mångsensorisk och 

kroppslig upplevelse av filmen. I urbana studier har forskare betonat att vi i etnografiska 

studier av staden inte kan lita på våra sinnen. Uppgiften är istället att analysera varför vi 

upplever olika miljöer som vi gör (Back 2011).  

  

Multimodalt lärande 

Elmgren & Henriksson visar att studenter med låg inre motivation behöver mer stimulerande 

lärmiljöer för att hålla motivationen uppe (2016: 69-73). Studenter har olika lärstilar, vissa 

föredrar att läsa, några att lyssna, ytterligare andra vill göra övningar. Ett sätt att skapa 

omväxlande lärmiljöer är att medvetet aktivera flera sinnen i undervisningen. Multimodalt 

lärande handlar om att aktivt använda flera modaliteter (text, bild, ljud osv) i lärprocessen. 

Serafini (2015) lyfter fram olika strategier för att öka den multimodala medvetenheten i 

undervisningen samt att ändra fokus från ett huvudsakligen textbaserat till ett multimodalt 

lärande. Även Selander & Kress (2017) lyfter fram vikten av multimodalt lärande i en tid då 

utbildning alltmer går från textbaserad informationsförmedling till multimodal 

bildskärmsbaserad informationshantering. Tydligt är att studenter har olika lärstilar och att ett 

breddat tänkande kring multimodalt lärande kan bidra till en mer inkluderande lärmiljö. 

 

Doft, kropp, upplevelse – 3 exempel ur vår undervisningspraktik 

 Viveka Kjellmer demonsterar hur hon arbetar med doft som meningsbärare i konst och 

utställningsmiljö. (Fors 2013, Levent & Pascal-Leone 2014) 

 Astrid von Rosen visar hur studenter kan använda kroppen som forskningsverktyg för 

att förstå konsthändelser som utspelar sig i tid och rum. (von Rosen 2019, Hann 2019) 

 Helena Holgersson berättar om hur studenter gör mångsensoriska undersökningar av 

den ojämlika staden. (Holgersson 2011, Rhys-Taylor 2014, Phillips 2015) 
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Vi avslutar med en gemensam diskussion om multimodalt lärande i praktiken och välkomnar 

idéer och tankar kring hur vi kan bredda det sensoriska tänkandet i undervisningen. 
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Professionella lärandegemenskaper – ett sätt att utveckla 

undervisningen i matematikdidaktik 
 

Jag har i en aktionsforskningsstudie (Rönnerman, 2012) följt ett utvecklingsprojekt på IDPP, 

institutionen för didaktik och pedagogisk profession. I projektet var jag själv en av deltagarna. 

Vi frågade oss vilka ämnesspecifika kompetenser som krävs för att kunna leda matematiska 

samtal i klassrummet och hur lärarutbildningens matematikkurser kan bidra till att de blivande 

matematiklärare utvecklar dessa kompetenser. Genom en medveten och systematisk 

undersökning av den egna praktiken ville vi se hur vi kunde förändra vår undervisning för att 

utveckla dessa kompetenser hos studenterna. 

Det är en utmaning att undervisa lärarstudenter om undervisning och agera i enlighet med 

sin övertygelse (Loughran, 2014), speciellt i en stor organisation med många lärarstudenter 

med en lång tradition av hur utbildningen utformas. Vi såg att det fanns utrymme för att 

förändra och förbättra vår egen undervisning som lärarutbildare. 

För att åstadkomma en samsyn, förändring och utveckling har våra samtal och vår 

kommunikation i gruppen varit central. Genom att försöka synliggöra praktiken och dess 

värdegrund har hjälpt oss att kombinera nya metoder och arbetssätt med en förståelse för vad 

som händer och ifrågasätta våra förgivet taganden om praktiken. Processen har inte varit linjär 

utan när vi agerat och reflekterat tillsammans har nya frågor dykt upp som tvingat oss att 

förändra våra strategier efterhand. De kunskaper, insikter och den förståelse som utvecklats 

har då inte blivit en slutprodukt utan en process som har gett oss kraft och mod att förändra 

praktiken (Rönnerman & Salo, 2016).  

En viktig del av vårt kollegiala lärande ligger i dialog och kritisk reflektion. Det har varit 

en ömtålig balans i olika kollegiala förhållanden där det är av vikt att tydliggöra vem kan 

ifrågasätta vem. Här visade det sig att projektledarens hållning var betydelsefull. Dels att hon 

såg till att gruppen följde överenskommelser och normer för samtalen samtidigt som hon 

underströk att det inte fanns någon i gruppen som satt inne med de rätta svaren. På så sätt 

utvecklades ett flerstämmigt kommunikativt rum där vi tillsammans kunde arbeta och vara 

kreativa. 

Genom detta utvecklingsprojekt har vi lärarutbildare getts möjlighet att synliggöra den 

egna verksamheten och förstått den på ett nytt sätt och därmed också fått redskap för att 

förbättra den. En aktionsforskningsprocess kan vara ett led i att utveckla och utmana det 

förgivettagna. Graden av kritisk kollegial reflektion behöver fördjupas och det kräver att det 

finns förutsättningar på plats så att deltagare kan ges en reell möjlighet att samarbeta och 

tillsammans bilda professionella lärandegemenskaper (Salo & Rönnerman, 2016). 
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Novisen i ALC 
 

Allt eftersom intresset för förnyad pedagogik och nya rum för aktivt lärande ökar kommer allt 

fler studier på området (Brooks, 2012) om hur sk active learning classrooms (ALC) kan 

användas och hur det påverkar lärande. Rummets utformning kan bidra till att inspirera lärare 

att utforska ny pedagogik och studier visar att studenter blir mer engagerade i sitt eget lärande 

med den här typen av undervisning (Brooks, 2012; Rands & Gansemer-Topf, 2017). Vid 

Göteborgs universitet finns redan några ALC och så småningom kommer vi att få ett i det nya 

Humanisten. Detta gjorde mig särskilt intresserad av att lära mig mer om ALC som 

pedagogiskt nytänk men också mer direkt om hur jag skulle kunna använda det i min 

undervisning i engelska. 

Att börja arbeta i ett ALC kan kännas lite skrämmande, dels om man inte känner sig som 

någon ’tech wiz’ (Alfredsson, 2017; Bonwell & Eison, 1991), dels eftersom det innebär att 

läraren får en annorlunda roll och inte längre är i fokus (Petersen & Gorman, 2014). Men det 

är också något lockande med nya pedagogiska grepp och hur vi kan använda rummet för att 

stimulera inlärning på ett ännu mera aktivt sätt. I ett ALC kommer undervisningen att 

”baseras på studenternas lär-aktiviteter snarare än lärarens lärar-aktivitet” (Elmgren & 

Henriksson, 2016). 

Syftet med detta bidrag är att visa hur man kan komma igång och lära sig använda ALC 

även om man inte tycker man är särskilt duktig på det tekniska. Hur blir man bekant med 

tekniken, hur får man studenterna att se värdet i detta arbetssätt och hur tränar man dem i att 

jobba i ALC? Tanken är att tipsa andra som är intresserade av att börja använda ALC men 

inte kommit sig för… När, hur och varför ska jag använda ALC? Förhoppningen är att 

inspirera fler att våga pröva! 

I den här presentationen ges ett konkret exempel från en kurs för lärarstudenter i engelska 

där ALC användes för att maximera samarbete och skapa ett eget material tillsammans. Här 

presenteras vad vi arbetade med, när och varför jag ville pröva att använda ALC och hur 

studenter och lärare upplevde att det hela fungerade. Erfarenheterna diskuteras – hur blev det, 

vad lärde jag mig som lärare av detta – blir det en nästa gång?  
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Språkutveckling genom responsgivande ger aktivt lärande  
 

Sedan januari 2019 finns kursen Språkintroduktion till akademiska studier (SVA101) vid 

Göteborgs universitet. Detta är i linje med Sveriges högskolelag som föreskriver att högskolor 

aktivt ska främja och bredda rekryteringen av studenter (SFS 1992:1434; SFS 2008:1101). 

För studenter med utländsk akademisk examen finns möjligheten att gå en kompletterande 

utbildning för att bli behörig till yrken på den svenska arbetsmarknaden. Språkintroduktion till 

akademiska studier är en integrerad del av den kompletterande utbildningen och ska förbereda 

studenterna för akademiska studier. Anledningen till detta är att trots att alla som antas till 

utbildningarna har godkänt betyg i svenska motsvarande gymnasiekurserna och är behöriga 

för högre utbildning har de ofta språkliga svårigheter som gör det svårt att tillgodogöra sig 

utbildningen.  

 

För många studenter är det akademiska språket, särskilt akademiskt skrivande, en utmaning 

och för studenter som läser kompletterande utbildning är utmaningen ännu större eftersom de 

samtidigt som de ska utveckla ett akademiskt språk också tillägnar sig avancerad svenska. 

Dessa utmaningar behöver problematiseras inom universitetsutbildning generellt för att 

studenter ska ha bättre förutsättningar att utveckla sitt akademiska språk (Lea & Street 1998). 

Skrivande är dessutom tätt kopplat till specifika kunskapskrav som kan relateras till enskilda 

ämnen och kurser (Lennartson-Hokkanen 2016) och därför måste vi undervisa om språket 

inom det fält som studenten ska utveckla kunskap i. Språkintroduktion till akademiska studier 

(SVA101) är ett exempel på hur man kan arbeta för att förbereda studenter för de specifika 

kunskapskrav som finns inom den kompletterande utbildningen och den kommande 

professionen.  I språkintroduktionskursen ingår delkurser om muntlig färdighet i akademiska 

sammanhang liksom att läsa och skriva akademisk text, med målet att stötta studenterna i att 

utveckla dessa färdigheter.  

 

I vår presentation vill vi diskutera hur förutsättningarna för utvecklingen av ett andraspråk kan 

se ut på avancerad nivå genom att ge exempel på språkutvecklande undervisning. Dessutom 

kommer vi att diskutera hur vi skapar förutsättningar för aktivt lärande genom olika 

responspraktiker, och främst fokuserar vi hur responsgivande bidrar till och medvetandegör 

den egna språkutvecklingen (Dysthe, Hertzberg & Løkensgard Hoel 2011).  

 

Frågor att diskutera 

Hur kan responsgivande och mottagande av respons bidra till studenters akademiska 

språkutveckling? Kan liknande arbetssätt implementeras i din kurs?  
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Mycket, men på låtsas – Vad studenter egentligen lär sig av 

”miniprojekt” inom ramen för högskolekurser i vetenskaplig 

teori och metod 
 

Det finns matematiska ekvationer som saknar en verklig, "reell", lösning, men som likväl kan 

lösas med hjälp av lite fantasi, i det "imaginära" talplanet. Det enda som krävs är att man 

accepterar den imaginära enheten i. Jag menar att universitetet idag försöker lösa en ekvation 

som saknar verklig lösning. Det är nämligen omöjligt att leda studieovana studenter 

till ambitiösa mål, på kort tid, till låg kostnad. Min presentation handlar om den "imaginära 

lösningen" på universitetets omöjliga uppgift. 

 

I fokus står ett upplägg för kurser i vetenskaplig teori och metod, där studenter under strikt 

reglerade former får genomföra ”miniprojekt” för att lära sig arbeta med sådant som intervju, 

observation, enkät och dokumentanalys. Kursupplägget ger sken av att ett stort antal 

studenter, med skiftande bakgrundskunskaper, på kort tid och med stor förutsägbarhet, når 

ofta ganska storslagna lärandemål. Min huvudpoäng är att kursupplägget är som gjort just för 

att skapa ett imponerande sken. Vad studenterna faktiskt lär sig är en öppen fråga. 

 

Det handlar här inte om att kritisera ett kursupplägg för att det är dåligt, utan om att med hjälp 

av samhällsvetenskaplig teori förstå hur den "imaginära lösningen" fungerar. Jag kommer att 

tala om kursupplägget i termer av en förskjutning mot gestaltande, och betrakta detta 

gestaltande som en ritual. Jag kommer att tala om John Biggs lärandeteori som en 

meningsskapande myt. Till de teoretiska referenspunkterna hör Roy Rappaport, Robert Pfaller 

och Louis Althusser. 
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Författare: Jyoti Mistry 

E-post: jyoti.mistry@akademinvaland.gu.se  

Institution: Akademin Valand 

Nyckelord: Decolonising education, cross disciplinary, educational uncertainties, image-

making practices, critical pedagogy, subjectivity 

Presentationsform: Föredragning 

Experiments in decolonising curriculum 
 

The discussion around how to develop curricula that are inclusive and reflexive of their 

historical and epistemic positions has grown in urgency. This is connected to discourses 

around the call for decolonizing institutions, reconstituting teaching-learning frameworks and 

revitalising pedagogy, which draws from and includes multiple experiences and subjectivities 

present in the classroom. How then do we approach the necessity for revising received 

certainties of western knowledge paradigms and reference points to include histories, 

experiences and image-making practices that draw from multiple positions and perspectives? 

More significantly, images (and image-making) are increasingly central to modes of 

expressing research processes and outcomes across faculties and disciplines. Experiments in 

decolonising pedagogy implies that there are no given certainties of what decolonising might 

mean in image-making beyond its metaphoric meanings. The approach suggests working 

through historical and contemporary power relations in representations to encourage 

collaborative understandings of what the “decolonial” might be that advances active teaching-

learning and encourages critical thinking which is central to the idea of critical pedagogy. 

 

From 23-25 May 2019, the film and photography units at Valand Academy embarked on a 

critical and creative exploration of what decolonising pedagogy might mean in the current 

climate of higher education in arts schools. Significantly, this conference-workshop titled: 

Decolonising Pedagogy: Exploring processes in image-making provided the opportunity to 

reflect on the implications of shifting paradigms and challenging received canons and 

involved an integrated disciplinary approach to other (across) disciplines. This presentation 

will offer a set of conceptual possibilities gleaned not just from this particular 

workshopconference in May but further from a series of case studies conducted through visual 

methodologies framed by the BRICS (Brazil, Russia, India, China South Arica) geo-economic 

alliance. 

 

The ideas proposed in this presentation will further suggest that strategies for active learning 

implies not just a radical shift in pedagogic approaches but that the re-examination of the 

curriculum advances sociopolitical enquiry, affirming critical thinking by encouraging student 

engagement with curriculum (content) and the how of what is taught (not just the what of the 

curriculum) is paramount to active learning. 

 

“Making the classroom a democratic setting where everyone feels a 

responsibility to contribute is a central goal of transformative pedagogy.” 

Teaching to Transgress: Education as a Practice of Freedom, bell hooks 

(1994,39) 
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The presentation includes the experiments (as examples) which maybe applicable and 

reimagined for disciplines outside of the arts school. 
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Författare: Sara Nilsson och Ingela Ivarsson 

E-post: sara.nilsson@svenska.gu.se  

Institution: Institutionen för svenska språket 

Nyckelord: Distansutbildning, nätbaserat lärande, studentperspektiv 

Presentationsform: Föredragning 

Digitalisera mera! – studentperspektiv på distanskurser 
 

Med regeringens vision om att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering 

(Regeringskansliet 2017) och det ökade intresset för och utbudet av nätbaserade distanskurser, 

behövs fler studier kring hur sådana kurser bör struktureras och vilka pedagogiska metoder 

som fungerar bäst. I föredraget redogör vi för en studie som främst syftar till att utveckla 

distanskurser i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst, men 

resultatet kan också tillföra ny kunskap om distansutbildningar generellt.  

 

I studien undersöker vi orsakerna till att studenterna väljer att studera på distans och vad de 

anser vara viktigt i utformningen av distanskurser. Materialet består av enkätsvar från 209 

distansstuderande i svenska som andraspråk vid GU och HV som samlades in under 2019. 

Enkäten innehåller frågor om studievana och undervisningsform, interaktion med 

studiekamraterna, information och material, samt föreläsningar. 

 

Tidigare forskning om distansutbildning (se t.ex. Hrastinski 2013) visar att distanskurser är 

viktiga för att nå de studenter som inte har möjlighet att studera på dagtid och att struktur, 

dialog och autonomi är tre viktiga faktorer för ett ökat studieresultat i distanskurser.  

 

Resultatet av enkäten visar att 65 % av dem som väljer distansstudier gör det på grund av att 

de inte har möjlighet att studera på dagtid. Vidare anser 76 % av informanterna att 

examinationsformen ska bestå av flera mindre uppgifter under kursens gång i stället för en 

stor skriftlig examinationsuppgift i slutet. Denna struktur har ett mer formativt upplägg, vilket 

ökar lärandet jämfört med en stor uppgift i slutet som riskerar att få en mer summativ roll - 

trots lärares feedback.  

 

Resultatet visar att våra distanskurser är i behov av en ökad digitalisering (till exempel genom 

inspelade föreläsningar, nätbaserade seminarier och en aktiv lärplattform) med utgångspunkt i 

de tre faktorer som tidigare nämnts. Vår studie indikerar att studenter som läser på distans 

själva vill kunna bestämma när de ska kommunicera med sina kurskamrater och lärare. 84 % 

anser att distanskurser ska innehålla föreläsningar. Några av informanterna menar att 

föreläsningar hjälper dem att bättre förstå kursen innehåll. 86 % anser att föreläsningarna ska 

vara inspelade så att de kan ta del av dem när och hur ofta de vill.  Det finns studier som visar 

att studenter som använt sig av interaktivt material presterar bättre på de examinerande 

uppgifterna (Sims 2003), vilket stöder vikten av inspelade föreläsningar i våra distanskurser. 

Sammantaget visar vår studie att distanskurser stärks av en medveten pedagogisk utveckling 

med digitalisering i fokus.  
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Nyckelord: lesson study, teacher education, professional knowledge, pre-school class, 
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Presentationsform: Föredragning  

A lesson study approach to develop prospective teachers’ 

professional skills – introduction of the equal sign  

Mathematics teaching is amongst the most complex working tasks for elementary school 

teachers. As teacher educators, we work towards relevant content and forms of teaching in 

teacher education. One way is to involve prospective teachers in actively linking theoretical 

and professional knowledge in practice. In this session we would like to discuss the design of 

our lesson study in a mathematics course, which is a part of primary teacher education 

program.  

Prospective elementary teachers take on the challenge of introducing the equal sign in pre-

school class, 5-6 year olds. There are research results on learning and instruction of 

introductory algebra (e.g Adolfsson Broman, el.al, 2013), showing that teaching the relational 

understanding of the equal sign is both important and challenging (Stephens, et al., 2013, 

Hattikudur & Alibali, 2010). Addressing this dilemma, a lesson study approach has been 

designed, where prospective teachers prepare and evaluate insights from instructional practice 

in introductory algebra and manage didactical situation in preschool class collaboratively.  

The purpose of this session is to discuss and refine the lesson study approach of prospective 

elementary teachers working with mathematics content in relation to their practice. During the 

workshop, we would like to discuss the following questions:  

 (a) How can a lesson study be developed in order to further support prospective teachers’ 

professional skills in pre-school class? 

The lesson study was initiated in 2011 and is developed every term, as a practicum part of a 

university mathematics course for elementary teachers. The course is on advanced level, in 

the last term of teacher preparation program. Prospective teachers plan, teach and discuss 

introduction of the meaning of the equal sign in a lesson study group. The findings from the 

workshop can contribute to how a lesson study approach can be used as an effective model to 

examine and improve teacher practice.  
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Att se sammanhanget – förmedling som kontextuellt verktyg 
 

Detta paper presenterar idén att genom begreppet förmedling finna en pedagogisk väg för att 

beskriva kunskapsspridning inom craft/hantverk, design, konst och arkitektur. För mig som 

lärare inom teori- och historieämnet vid HDK Steneby är det av betydelse att hitta 

förklaringsmodeller för hur design och craft har utvecklats genom tiderna. Intermediary 

studies (det engelska uttrycket) är idag en forskningsgren där möten mellan olika kulturer 

lyfts fram för att förstå kultur, konst, arkitektur och historiska förlopp.  

Natalie Rothman, kanadensisk professor i historia, diskuterar förmedlingsaspekten i 

Brokering Empire (2012); hur samhällen och kulturer förändras genom att en rad personer – 

aktörer – rör sig över landgränser och förmedlar betraktelsesätt och handlingsmönster. Dessa 

aktörer kan i en historisk kontext vara dragomaner, diplomater, arkitekter, konstnärer och 

hantverkare – likaväl som gästarbetare eller flyktingar. Aktörerna kan också vara 

familjemedlemmar som även de påverkar skeendet. I Intermediary studies synliggörs och 

beskrivs olika typer av aktörer som annars ofta tappas bort i en historisk berättelse över tid. I 

min tolkning och användning av förmedling/mediation önskar jag synliggöra aktörer som rör 

sig över kulturella gränser och bidrar till en förändrad kontext. Genom denna förflyttning och 

arbetet på en ny plats, tillsammans med t.ex. hantverkare från andra kulturer och med andra 

traditioner, genereras en omplantering av kunskap och kultur. Målet i min undervisning på 

HDK Steneby – i min tur – är att förmedla hur denna typ av kunskap formas, samt att lyfta 

fram aktören, d.v.s. personen som förflyttar sig. 

En aktör som bidragit till att översätta, korsa, sammanfoga och omforma gränser mellan 

kulturer är den franske konstnären Henri Matisse (1869–1954). Följderna av Matisses 

studieresor och geografiska förflyttningar innebar ett nytt förhållningssätt till rumslighet och 

till hur rummet kunde avbildas i konsten. Efter studieresor till Nordafrika och studier av 

islamiska ornament övergick Matisse till att undersöka det tvådimensionella rummets uttryck. 

På liknande sätt kan förhoppningsvis begreppet förmedling i en undervisningssituation lyfta 

fram hur insikter och ny kunskap tar form med förmedlingen som verktyg. 

Denna aspekt av förmedling söker i linje med Thomas Kuhn finna ett förhållningssätt 

mellan naturvetenskap och humanvetenskap, ett sätt att relatera till idén om ”samma himmel”, 

och analogt att uppfatta och se olikheter. På liknande vis är det holistiska seendet (Wals, 

2012; Trigwell, 2010) avgörande för förståelsen av kunskapsbildning, vikten av hållbarhet 

(Wals, 2012), och även för att tydliggöra den enskilde aktören – i sin nya kontext i mediering 

av olikhet, självständighet och mångfald (Fry, Ketteridge & Marshall, 2015). 
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Presentationsform: Föredragning 

Interprofessionellt lärande om oral hälsa och munvård 
 

Bakgrund: Sjukdom och/eller funktionsvariation innebär ökad risk att drabbas av oral ohälsa 

och ett större behov av hjälp med munvård. Sjuksköterskan ansvarar för att munbedömning 

utförs, att munhälsan dokumenteras, att åtgärder blir utförda och utvärderas även om annan 

yrkeskategori vidtar åtgärd. Utbildningen inom munbedömning och oral hälsa är begränsad 

inom sjuksköterskeprogrammet. Projektet syftar till att utveckla undervisningen inom oral 

hälsa genom ett samarbete mellan tandhygienist- och sjuksköterskeprogrammet. Detta 

kommer att ge sjuksköterskestudenten ökad kunskap om betydelsen av god oral hälsa, att 

upptäcka oral ohälsa och hjälpa och stötta patienten till förbättrad oral hälsa. Tandhygienisten 

är involverad i uppsökande tandvård på exempelvis sjukhus och äldreboenden och det är 

viktigt att kunna samarbeta med vårdpersonalen och kunna ge råd och rekommendationer för 

en förbättrad oral hälsa hos patienter. Det finns behov av samarbete, kommunikation och 

ansvarsfördelning när det gäller munvård. Genom projektets interprofessionella 

lärandemoment kommer ansvaret för munhälsan att tydliggöras för sjuksköterskestudenterna. 

Tandhygieniststudenterna får träna på att informera och instruera kring munvård. Båda 

studentgrupperna tränar på lagarbete. 

 

Specifik frågeställning: Ökar sjuksköterskestudenters kunskap om och färdighet kring 

bedömning och åtgärd vid munvård samt tandhygieniststudentens förmåga att informera och 

instruera kring munvård? 

 

Genomförande. Samtliga författare har deltagit i planeringsmöten kring genomförandet. 

Under VT19 genomfördes lärandemomentet. Först undersöktes sjuksköterskestudenternas 

(termin 3) kunskaper om och attityder till oral hälsa och munvård genom ett frågeformulär. 

Därefter gavs en föreläsning om oral hälsa och munvård av författare EP. 

Tandhygieniststudenterna (termin 6) delades in i smågrupper som ansvarade för att planera 8 

olika workshopstationer exempelvis gällande olika typer av tandersättningar, hur man utför 

munvård på en annan person, preparat för att lindra muntorrhet under ledning av författare 

EP. En workshop genomfördes där sjuksköterskestudenterna i grupper om 8 besökte de olika 

stationerna. Båda studentgrupperna fyllde därefter i ett frågeformulär om vad det tyckte om 

workshopen, vad som var bra och vad som kan förbättras. Resultatet av frågeformulär och 

workshop visade att detta lärandemoment var mycket uppskattat och lärorikt för båda 

studentgrupperna. HT19 kommer lärandemomentet att genomföras igen. Föreläsningen om 

oral hälsa och munvård har förlängts med 1 h. Eftersom tandhygienistprogrammet endast har 

antagning 1 g/år medan sjuksköterskeprogrammet har intag 2 ggr/år så kommer det att vara 

tandhygieniststudenter på termin 5 som medverkar i workshopen HT19.  
 

Projektet har erhållit Sahlgrenska akademins Projektmedel för pedagogisk utveckling 2019, 

155 000 kr. 
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Författare: Ingela Parmryd 

Institution: Biomedicin 

Nyckelord: fysisk aktivitet, föreläsning, repetition, summering 

Presentationsform: Föredragning 

Fysisk aktivitet och andra strategier för studentaktiva 

föreläsningar 
 

Forskningen säger att traditionella föreläsningar är långt ifrån den bästa inlärnings-metoden 

och det finns från pedagogiskt håll rekommendationer att den bör undvikas. När studenterna 

tillfrågas kan svaret bli ett annat. I en pågående undersökning bland studenter som avslutat 

läkarprogrammets termin ett är just föreläsningar den undervisningsform de helst vill se (1). 

Ett sätt att öka studenternas engagemang i undervisningen är att öka studentinflytandet. Om 

det är föreläsningar som efterfrågas eller är den enda undervisningsform som av olika skäl 

kan erbjudas bör vi ställa oss frågan hur den kan utvecklas för att effektivisera inlärningen. 

Det är målet för det här projektet.  

Ett välkänt problem under föreläsningar är att studenterna lätt tappar koncentrationen när 

de sitter stilla och ska lyssna under längre perioder. För att undvika det rekommenderas att 

använda sig av t ex bikupor med regelbundna mellanrum, men vi kan göra mer. Forskning 

visar att fysisk aktivitet ökar koncentrationsförmågan och därmed inlärningen (2), något som 

såväl förskola som skola börjat implementera, men som haft svårt att leta sig in i 

högskolepedagogiken - än mindre hos arrangörer av akademiska konferenser. En praktisk 

tillämpning under föreläsningen är att göra något så enkelt som att be studenterna att ställa sig 

upp och sträcka på sig med regelbundna mellanrum. Min hypotes är att inlärningen blir ännu 

bättre om studenterna ombeds att göra en rörelse kopplad till det som för tillfället lärs in för 

att hjälpa dem att lägga det på minnet för att det involverar fler sinnen i inlärningen. 

En annan problematik med föreläsningar är att studenterna hela tiden exponeras för ny 

information och inte får återkoppling på om de uppfattat det som förmedlas korrekt. Min 

strategi att ge studenterna återkoppling är att starta föreläsningsförberedelserna bakifrån med 

att skriva en lista med de termer och begrepp jag vill att studenterna ska få med sig därifrån. 

Listan går jag igenom under ca 5 minuter i slutet av föreläsningen i en sammanfattning när 

allt tas upp en gång till. Studenterna får då en omedelbar bekräftelse på att de har uppfattat 

korrekt. 

Föredragningen sker som en praktisk demonstration av det som förmedlas ovan. 

Det här vänder sig till alla som är intresserade av att få ut mer av sina föreläsningar, 

speciellt till dem som undervisar stora studentgrupper och av lärarbrist har svårt att erbjuda 

smågruppsundervisningen och/eller undervisar studenter som gärna ser föreläsningar som 

undervisningsform. 

 

1. Algers A & Lundin M (2019). Genomströmning i läkarutbildningen. Resultat från ett 

pedagogiskt utvecklingsprojekt. IPKL Rapport. GU 2019-04-03 

2. McClelland E, Pitt A, Stein J (2015) Improving Schools 18, 83-100 
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Aktivt lärande i kurs med deltagare och handledare från 

nordiska länder  
 

Bakgrund 

Personer med förvärvad ryggmärgsskada behöver omfattande vård och rehabilitering genom 

hela vårdkedjan. I norden finns sexton avdelningar som är högspecialiserade på 

ryggmärgsskador.  

För att möta efterfrågan på ökad kunskap och samverkan skapades uppdragsutbildningen 

MNV232Nordic advanced spinal cord injury rehabilitation (Nascir), 7,5 hp avancerad nivå 

av representanter från Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet, Nordic Spinal Cord 

Society och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.  

 

Föredragets frågeställningar 

- Hur kan problembaserat lärande (PBL) introduceras för kursdeltagare som är nya för 

pedagogiken? 

- Hur utvecklas kursdeltagare utifrån PBL både i sin yrkesprofession och som 

teammedlem? 

- Hur utbildas och vägleds handledare för likvärdig handledning? 

 

Metod/tillvägagångssätt 

Med kursdeltagarnas lärande i centrum baserades kursen på PBL1. Kursen var på kvartsfart 

och omfattade två campusträffar (uppstart och avslutningsdagar) och däremellan PBL-baserat 

arbete under handledning, med specifika case och förbättringsarbete individuellt och i team 

enligt likande upplägg som beskrivits tidigre2. Varje kursdeltagare och team formulerade egna 

lärandemål, inom ramen för kursplanens mål. Teamen parades också samman med ett annat 

team och gjorde ett förbättringsarbete på partnerteamets avdelning. Handledare gav 

vägledning och feedback på teamens arbete, svarade på pedagogiska och ämnesspecifika 

frågor. 

 

Resultat 

Femtiofyra kursdeltagare från fyra länder fördelat på tolv sjukhus deltog i kursen, oktober 

2018 till maj 2019. Deltagarna sökte som ett team (olika yrkeskategorier) från sin 

vårdavdelning och 94% av deltagarna slutförde kursen. 

PBL introducerades vid uppstartsdagarna, och kursdeltagarna formulerade under kursen 

flera egna lärandemål som svarade mot individuell utveckling i sin yrkesprofession och i 

teamet. Handledare med spetskunskap inom ryggmärgsskadevård rekryterades från de 

nordiska länderna och majoriteten saknade tidigare anknytning till Göteborgs universitet. 
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Handledare, kursledning och examinator diskuterade kontinuerligt, inför och under kursen, 

kring case, pedagogiska processer och bedömningsnivåer för ökad samstämmighet. 

Kursutvärderingen visade att kursen bidrog till ökad kunskap och samverkan inom teamen 

och inom nordisk ryggmärgsskadevård. 

 

Reflektion 

PBL möjliggör att fokusera lärandet till kursdeltagarnas kunskapsluckor. Introduktion till 

PBL, handledarens funktion samt teamet är viktigt för god lärmiljö1,2. Det nordiska 

samarbetet i kursledningen och mellan handledarna var berikande, delvis utmanande och 

utvecklades under kursen. Kunskaper om kursupplägg, pedagogik och handledning 

utvecklades under kursen, och lärdomar inför framtida kurser erhölls. 

 

Presentation 

Erfarenheter från kursen presenteras som ett föredrag. Efterföljande diskussion med 

erfarenhetsutbyte med åhörarna.  

 

Bidraget är speciellt intressant för personer som är nyfikna på eller arbetar med 

- att arrangera kurser utifrån PBL 

- handledare i sina kurser 

- lärare som ej är anställda vid Göteborgs universitet 

- samverkan över nationsgränser vid kursplanering.  
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Nyckelord: svenska som andraspråk, aktivt lärande, breddat deltagande 

Presentationsform: Föredragning 

Studenter möter Mammaforum – ett undervisningsprojekt för 

aktivt lärande 
 

Under hösten 2014 inleddes ett samarbete mellan Mammaforum, studenter och personal vid 

Institutet för svenska som andraspråk på Göteborgs universitet för undervisning i svenska för 

nyligen invandrade kvinnor. Mammaforum är en mötesplats för nyanlända mammor i 

Göteborgsförorten Bergsjön. Projektet syftar till att ge människor som inte nås av samhällets 

gängse former för undervisning i svenska, t.ex. svenska för invandrare, sfi, tillgång till 

grundläggande språkutbildning (Carlund & Tingsell 2018). Studenterna som undervisar i 

projektet får handledning av lärare vid institutionen för svenska språket.  

  

Vi har tagit avstamp i GU:s vision 2020, som går längre än andra svenska universitet i 

formuleringen av vad man förväntar sig av medarbetarnas intresse för samhällsfrågor: ”Ett 

starkt samhällsengagemang ger energi att möta förändringar i verkligheten och söka 

gränsöverskridande lösningar” (Göteborgs universitet 2016). Under höstterminen 2019 ges 

kursen Svenska som andraspråksundervisning utanför utbildningssystemet - praktikkurs 

(SSA199) för andra gången. I kursen tar vi med oss de lärdomar vi fått genom fem års 

samarbete med Mammaforum och gör projektet till en kurs som omfattar 15 högskolepoäng. I 

kursen ges förutsättningar för ett aktivt lärande under seminarier där praktiken diskuteras i 

förhållande till kurslitteratur, eftersom praktiken blir mer värdefull när det görs tydliga 

kopplingar till övrig undervisning (Elmgren & Henriksson 2016). 

Kursen SSA199 (Göteborgs universitet 2019) syftar alltså till att genom praktik, handledning 

och seminarier ge ämnesdidaktiska kunskaper inom fältet svenska som andraspråk. Kursen 

lägger särskild vikt vid hur mindre traditionell undervisning i andraspråk genomförs eller 

skulle kunna genomföras hos i civilsamhället verksamma organisationer.  

Under presentationen vill vi diskutera hur projektet varit och kan vara till gagn för de 

deltagande studenterna, för de deltagande mammorna och för akademin, samt hur liknande 

upplägg kan överföras till andra organisationer/NGO:s, studentgrupper och utbildningar.  

 

 

 

 

  

mailto:alma.rauer@svenska.gu.se
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Författare: Frida Smith1,2 och Caroline Olsson1,3 

Kontakt: frida.smith@rccvast.se  

Institution:  

1Regionalt Cancercentrum Väst, Regionkansliet, Västra Götalandsregionen, Göteborg 
2Centre for healthcare improvement, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 
3Radiofysik, Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 

Nyckelord: användarvänlighet, nyttoskapande, möjliggörande, hälso- och sjukvård, 

forskningsansökan, forskningsanslag, utvärdering (Eng: usability, feasibility, health care, 

grants application, research application, evaluation) 

Presentationsform: Workshop 

@pp.ly för att hjälpa juniora forskare att skriva 

forskningsansökningar  
 

[Eng: @pp.ly to assist junior researchers to write grant applications] 

 

Bakgrund: Att skriva ansökningar är en konst som forskare inom alla områden utvecklar 

under hela sin karriär. Det är en tidsödande men nödvändig uppgift för att bli en framgångsrik 

forskare. Utifrån vår erfarenhet saknas ofta kurser inom området både för forskarstuderande 

och juniora forskare. Dessa blir därför ofta utelämnade till guidning från seniora kollegor och 

deras möjlighet/vilja att prioritera handledning för detta beroende på tid och intresse. En 

introduktion till det här området sker ofta utifrån en lärprocess där varje individ tvingas att 

hitta sitt eget sätt efter mycket ”trial and error”. För att hjälpa juniora forskare mot 

strukturerat och snabbt ansökningsskrivande utvecklade vi därför @pp.ly – en 

användarvänlig, webbaserad applikation vilken guidar användaren i hur man skapar olika 

delar av en forskningsansökan. @pp.ly varvar skrivna instruktioner med exempel och 

erbjuder ett strukturerat utdataformat vilket kan användas till att föra över information direkt 

till specifika utlysningar. 

 

Syfte/Fråge-/Problemställning: Är @pp.ly i sin nuvarande version tillräckligt generell och 

användarvänlig för att underlätta skrivandet av forskningsansökningar för juniora forskare 

oavsett forskningsprofil? 

 

Metod/Tillvägagångssätt: Genom att utvärdera den aktuella versionen av @pp.ly som är 

framtagen med tanke på juniora forskare inom hälso- och sjukvården (cancervården), vill vi 

kvalitativt utvärdera användarvänlighet, innehåll och skattat nyttoskapande för andra 

målgrupper. Workshopen genomförs i två steg där konferensdeltagarna först delas in i två 

grupper. Ena gruppen får navigera igenom och utvärdera de olika delarna av @pp.ly direkt. 

Den andra gruppen förevisas först hur verktyget fungerar innan de använder och utvärderar 

det. Erfarenheterna diskuteras sedan i helgrupp med fokus på användarvänligheten, med och 

utan instruktioner om verktygets funktionalitet, och utifrån insamlade svar på frågor om detta. 

 

Resultat/Utfall/Erfarenhet: Genom konferensdeltagarnas upplevelse av @pp.ly kommer vi 

att tolka den insamlade informationen om verktygets innehåll och användbarhet. Vi förväntar 

oss att gruppen av professionella forskare inom högskolepedagogik kommer att kunna ge 

speciellt värdefull respons gällande oklarheter i instruktioner och ge inspel på brukbarheten 

mailto:frida.smith@rccvast.se
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och generaliserbarhet. 

 

Diskussion/Reflektion: @pp.ly är en webbaserad applikation som är tänkt att hjälpa juniora 

forskar att skriva forskningsansökningar. Den här workshopen kommer att utvärdera dess 

användbarhet för den primärt tänkta målgruppen såväl som vidgade målgrupper och ge 

uppslag för förbättringar innan verktyget görs officiellt tillgängligt.  
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Författare: Erik Sterner och Gunnar Köhlin 

 

E-post: Erik.sterner@efd.gu.se 

 

Institution: Environment for Development (EfD), enhet vid Handelshögskolan 

 

Nyckelord: Globalt klassrum, Studentcentrerat lärande, Kollaborativt lärande, Lärande för 

Hållbar utveckling, Blended learning 

 

Presentationsform: Föredragning 

Skapandet av en ”GLokal” lärandemiljö: 3CDE – programs in 

Collaborative Climate Change and Development Economics 
 

Klimatförändringarna är här och rösterna som kräver förändring blir fler och fler, samtidigt 

har vissa av världens största länder idag ledarskap som ifrågasätter klimathotet. 

Föreställ dig en lärandemiljö i vilken studenter från flera platser runt om i världen får lära 

sig tillsammans att hantera klimatutmaningen och andra hållbarhetsutmaningar. I olika 

konstellationer arbetar de tätt tillsammans kring gemensamma forskningsfrågor i sina egna 

lokala samhällen medan de också samarbetar med lärare från olika kulturer och får träna sig i 

att ta varandras perspektiv och se kopplingar mellan det lokala och det globala.  

 

Bakgrund 

Under de senaste åren har EfD arbetat med en satsning för att skapa en gemensam ”GLokal” 

(dvs både global och lokal) lärandemiljö som förlitar sig på deras väletablerade täta 

forsknings- och kapacitetsbyggnadssamarbetena. Lärandemiljön 3CDE (Collaborative 

Climate Change and Development Economics) är tänkt att husera både master, doktorand och 

vidareutbildning. Under de senaste 3 åren har delar av kursen Miljöpolitiska styrmedel 

(baserad i Göteborg på Chalmers) samlästs i ett flertal länder med fokus på globala syd 

(senast Colombia, Costa Rica, Indien, Kina, Kenya, Sverige och USA).  

 

 

Problemställning & tillvägagångssätt 

Att bygga den studentcentrerade och aktiva GLokala lärandemiljön som eftersträvas kräver en 

strukturerad process, gemensamma mål och resurser utöver det vanliga. Passande nog så har 

forskare och pedagogiska utvecklare vid Leuphana University och Arizona State University 

bedrivit ett liknande typ av GLokalt samarbete och baserat på sina erfarenheter, i kombination 

med relevant pedagogisk litteratur, tagit fram en handbok [1] i hur man skapar den här typen 

av lärandemiljö. Vår plan nu är att parallellt med skapandet av 3CDE studera våra 

utvecklingsprocesser. 3CDEs tilltänkta utbildningar ligger i linje med högskolans strategiska 

mål kring hållbar utveckling, digitalisering, internationalisering och studentcentrerat lärande. 

Kompetensutveckling kommer krävas för de lärare som ska undervisa på programmet och 

resurser av olika slag behöver säkras. 

 

 

mailto:Erik.sterner@efd.gu.se
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Erfarenheter och diskussion 

Våren 2018 utfördes ett examensarbete som en del av vårt arbete med att studera själva 

utvecklingsprocessen av 3CDE. Inspirerat av en studie (som kartlade transnationella 

utbildningssamarbeten [2]) från teamet i Leuphana och Arizona State fokuserade 

examensarbete på utmaningar och nyckelfaktorer för transnationellt samarbete. Studenten vid 

Chalmers lärarutbildning (med Erik Sterner som handledare) skrev sitt examensarbete inom 

ramen för ett Sida-finansierat MFS2-projekt i Costa Rica. Arbetet utvärderade en serie ”aktiva 

lärandemoment” inklusive en samarbetsövning i kontexten av den pilotkurs som omnämns 

ovan. Utmaningarna som identifierats i examensarbetet belyste olika syn på lärande, på lärar- 

och studentrollerna samt praktiska aspekter av att samarbeta GLokalt mellan olika länder.  

Intresset för denna GLokala satsning är stort bland såväl involverade lärare som 

studenterna som har fått vara del av våra pilotprojekt. Det känns på sin plats att ställa sig 

frågan: ”om vi inte lyckas skapa GLokala samarbeten mellan engagerade lärare och studenter 

inom högre utbildning – hur ska vi då kunna få till GLokala samarbeten som de globala målen 

kräver?”  

Kom och diskutera utmaningarna och möjligheterna!  

 

 

Referenser 

 

[1] John, B., Caniglia, G., Bellina, L., Lang, D. J., & Laubichler, M. (2017).  

The Glocal Curriculum: A Practical Guide to Teaching and Learning in an  

Interconnected World. Baden-Baden: [sic!] Critical Aesthetics Publishing. 

 

[2] Caniglia, G., Luederitz, C., Groß, M., Muhr, M., John, B., Keeler, L. W., ... & Lang, 

D. (2017). Transnational collaboration for sustainability in higher education: Lessons from 

a systematic review. Journal of cleaner production, 168, 764-779. 

 

  

                                                 
2 Minor field study; ett studentprojekt inom vilket studenten spenderar minst 8 veckor på plats i ett 

utvecklingsland. 
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Författare: Erik Sterner (1), Dennis Olsson (2), David Andersson (3), Maria Nordborg (4), 

Johan Larsson (5), Therése Wahlström (6) och Joakim Ferring (7)  

E-postadress: Erik.sterner@chalmers.se 

Institution: (1) Environment for Development, enhet vid Handelshögskolan, Göteborgs 

universitet, (2) Gymnasielärare vid Göteborgs Tekniska Institut, (3) Psykologiska 

institutionen, Göteborgs universitet, (4) extern konsult, (5) Rymd-, geo- och miljövetenskap, 

Chalmers, (6) Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet och 

(7) Vetenskapens Kommunikation och Lärande, Chalmers. 

Nyckelord: Lärande för Hållbar utveckling, Klimatpedagogik, Spelbaserat lärande, 

Kollaborativt lärande, Studentcentrerat lärande  

Presentationsform: Workshop 

Hands-on workshop för att få in klimatutmaningen i kurser vid 

Göteborgs universitet 
 

”Skulle jag kunna få tag på det här läromedlet nånstans? Jag skulle vilja ge det i morsdags-

present till min mamma”. (fråga från student i teknisk matematik till en av abstractförfattarna) 

 

Vi ser ett växande behov av att ta vara på studenters intresse för klimatutmaningen och skapa 

lärandeaktiviteter som är intresseväckande, engagerande och lärorika. Det senaste året har 

svenska skolungdomars och studenters intresse och engagemang i klimatfrågan växt, det visar 

inte minst den kampanj som Greta Thunberg driver, och de demonstrationer och 

klimataktioner som tusentals skolungdomar genomför (t ex “Fridays for future”). Skolan är 

genom Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling skyldig att ge ungdomar 

den kunskap och de verktyg de behöver för att leva hållbara liv - trots det saknar många lärare 

det stöd och de resurser de behöver för att effektivt bedriva undervisning inom ämnet. 

Situationen vid högskolan är enligt vår erfarenhet liknande och förväntningarna på 

undervisningen om klimatfrågan från nya studenter ökar år för år.  

Målet med denna workshop är att stödja intresserade lärare i arbetet med att integrera in 

klimatfrågan i högskolekurser. Läromaterialen som deltagarna får möjlighet att testa används 

redan i flera kurser på universiteten i Göteborg och har även börjat sprida sig till andra 

högskolor. Workshopdeltagarna uppmuntras även att diskutera alternativa lärandeaktiviteter 

som de själva har skapat eller hört talas om. Fyra lärandeaktiviteter (A-D) beskrivs mycket 

kort i inledningen av workshopen varpå deltagarna väljer att under vägledning testa och 

diskutera dessa pedagogiska material alternativt att lyfta fram egna förslag på 

lärandeaktiviteter. 

 

A. Kortspelet Klimatkoll3 är utvecklat baserat på forskning inom klimatvetenskap, 

klimatkommunikation och spelbaserat lärande. Effektiv klimatkommunikation bör 

fokusera på att få mottagaren engagerad, gärna genom att använda visualiseringar 

(Wibeck, 2014) - vilket Klimatkoll gör. 

  

 

                                                 
3 Spelet används även i universitetets egna klimatarbete. Hittills har seminarier med fem institutioner genomförts 

vilket bland annat resulterade i att en av seminariedeltagarna själv använde spelet med sina 140 läkarstudenter.   

mailto:Erik.sterner@chalmers.se
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B. Svalna är en klimatkalkylator som ger individer och grupper möjlighet att kartlägga 

och jämföra sin egen klimatpåverkan med andras samt att få tips på hur man kan sätta 

egna mål och minska sin egen klimatpåverkan. 

 

C. Ett forskningsbaserat lektionsupplägg med en serie övningar som låter studenter själva 

bemöta vanligt förkommande missuppfattningar gällande hur CO2 ansamlas i 

atmosfären.*  

 

D. En gruppövning i rättvisa och förhandling som går ut på att fördela den kvarvarande 

utsläppsbudgeten som är förenlig med UNFCCCs klimatmål.* 

 

 

* Kontakta författaren innan för att få tillgång till material innan workshopen. 

https://www.svalna.se/
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Författare: Maria Sunnerstam och Amanda Glimstedt för projektet Digikomps arbetsgrupp   

Institution: GU-övergripande 

Nyckelord: Digikomp, nätburen undervisning, blended learning, erfarenhetsspridning, 

kompetensutveckling 

Presentationsform: Föredragning 

Att främja användningen av digitala verktyg och 

arbetsmetoder via den kollegiala gemenskapen – Projektet 

Digikomp 
 

Göteborgs universitet har under en längre tid arbetat aktivt med att utveckla 

förutsättningarna för nätburen undervisning och blended learning. Satsningarna har 

resulterat i såväl ökade kunskaper på en central nivå som en förstärkt teknisk 

infrastruktur på plats. Dock finns ett fortsatt stort behov av att främja lärares möjligheter 

att dra nytta av digitaliseringen i sitt dagliga pedagogiska arbete.  

 

Det universitetsgemensamma projektet Digital kompetens i undervisning och examination 

(Digikomp) (2019 – 2021) har som målsättning att främja användningen av digitala verktyg 

och arbetsmetoder. Delarbetsområdet ”Erfarenhetsspridning, inspiration, 

kompetensutveckling” har som specifikt fokus att utveckla goda strategier för att sprida 

kunskaper om de verktyg som finns tillgängliga och hur de kan användas. Den underliggande 

ambitionen är att lärare ska kunna göra goda val av verktyg utifrån ett studentcentrerat 

perspektiv. Förutom kunskapsspridning och stöd via arbetsgruppen finns möjlighet att söka 

medel från projektet för sitt utvecklingsarbete. Projektet är i nuläget i en uppstartsfas och de 

första utlysningsmedlen delas ut under början av höstterminen 2019. 

 

En grundläggande utmaning inom projektet har rört frågan om hur arbetsgruppen ska kunna 

nå ut till enskilda lärare för att inspirera och motivera dem till att prova nya arbetssätt. 

Gruppen fungerar nod både mellan enskilda undervisare samt mellan undervisare och andra 

stödenheter och har därigenom tydligt sett behovet av att utveckla en modell för att 

kunskaper, erfarenheter, goda exempel och utmaningar ska kunna spridas på lärosätet som 

helhet. Tidigare forskning har belyst hur utvecklingen av vad som ska undervisas i högre 

utbildning sker genom kollegiala processer inom professionella praktikgemenskaper (se t. ex. 

Annala & Mäkinen 2017). Med Wengers begreppsapparat (1998) har universitetets 

undervisare såväl former och nätverk för att kommunicera kring sin egen och andras 

undervisning vilka underbygger ett gemensamt engagemang, det delade åtagandet att främja 

studenternas lärande samt en delad repertoar av arbetsmetoder för att genomföra 

undervisningen. I linje med detta vilar det strategiska arbetet inom Digikomp på idén att 

utveckling av hur undervisning bedrivs sker inom ramen för den kollegiala gemenskap som 

en lärare ingår i (se t.ex. Clavert, Löfström, Niemi, Nevgi 2018). Utifrån denna princip har 

arbetsgruppen utvecklat en universitetsgemensam struktur för kommunikation och 

kunskapsöverföring. Tyngden har legat på att använda kraften i existerande 

praktikgemenskaper samt på att främja tvåvägskommunikation.  
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Presentationens ambition är att belysa frågan om utmaningar och möjligheter i pedagogisk 

kunskaps- och erfarenhetsspridning på ett lärosäte, något som berör såväl enskilda lärare som 

personer som arbetar med dessa frågor på en mer strategisk nivå. Under presentationen 

kommer projektets arbetsmetoder att beskrivas. Dessutom presenteras exempel på just nu 

pågående utvecklingsarbeten som genomförs inom projektets ramar.  

 

 

Referenser: 

 

Annala, J., & Mäkinen, M. (2017). Communities of practice in higher education: 

Contradictory narratives of a university-wide curriculum reform. Studies in Higher 

Education, 42(11), 1941-1957. 

 

Clavert, M., Löfström, E., Niemi, H, & Nevgi, A. (2018). Change agency as a way of 

promoting pedagogical development in academic communities: a longitudinal study. 

Teaching in Higher Education, 23(8), 945-962.  
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Författare: Anita Synnestvedt (1) och Margaretha Häggström (2) 

E-post: anita.synnestvedt@archaeology.gu.se  

Institution: (1) Institutionen för historiska studier, (2) Institutionen för didaktik och 

pedagogisk profession 

Nyckelord: kulturarv, studentcentrerat, aktivt lärande, bildning  

Presentationsform: Workshop 

”Kulturarvsväskan” – en metod för ett studentcentrerat och 

aktivt lärande 
 

Den här workshopen utgår från ett projekt som gjorts i samarbete mellan Institutionen för 

historiska studier och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Projektet har i 

olika sammanhang både gemensamt och inom var sin profession undersökt hur studenters 

erfarenheter och berättelser kan bilda utgångspunkt för undervisningen, vara till 

inspiration för ett aktivt lärande och stärka studenterna i deras läroprocess. Vi har 

använt frågor om vad ett kulturarv är som en bas i övningen som har används i 

universitetsutbildningar och på gymnasienivå (Häggström & Synnestvedt 2011; Synnestvedt 

2015). 

 

Varför kulturarv? 

Kulturarv förknippar vi ofta med gamla byggnader eller museiföremål. En del väljs ut för att 

skyddas genom lag och vårdas som ett arv inför framtiden medan annat väljs bort, blir 

osynligt och förlorar värde i dagens samhälle. Kulturarv är inte bara en del i ett nationsbygge, 

det är också det vi alla bär inom oss av våra egna traditioner, minnen och erfarenheter och 

diskuteras i termer av ett materiellt kulturarv (byggnader, föremål, fasta fornlämningar etc.) 

och ett immateriellt kulturarv (traditioner, sånger, hantverkskunnande osv.) De flesta 

utbildningar inom Göteborgs universitet jobbar på något sätt i relation till kulturarv även om 

det inte är direkt uppenbart då vi till stor del är fastlåst i föreställningar om vad kulturarv är 

eller icke är. Vi vill öppna upp för ett bredare tänk kring begreppen då det är något som berör 

oss alla.  
 

Teori och metod i projektet Kulturarvsväskan 

Idén med projektet och övningen har ett tydligt bildningsperspektiv.  Viktigt i övningen är 

också själva ”görandet”, det vill säga formen för undervisningen. Läraren är inte experten 

utan istället den ”okunniga” som ser studenterna som jämbördiga (Rancière 2011). En 

kombination av Rancires tankar och det hermeneutiska bildningsbegreppet utgör därmed en 

grund för att övningen är bildande(Gustavsson 2012). Vi kan också sägas ha en kulturell 

demokrati i den här typen av undervisning som vi förordar. Kulturell demokrati omfattar 

empowerment genom delaktighet i kreativa processer.  Kulturpedagogik i demokratisk anda 

bidrar till att människor förstår inte bara sin egen kulturs utan även andra kulturers villkor och 

värderingar. Kan vi få studenterna att bli en aktiv del av och ta plats i samtidskulturen har vi 

kommit en god väg i vår strävan efter kulturell demokrati (Pringle 2008). 

 

mailto:anita.synnestvedt@archaeology.gu.se
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Workshopens upplägg 

 Introduktion till Kulturarvsväskan som teori och metod.  

 Praktisk övning där sessionens deltagare aktivt får prova på hur det kan gå till vid ett 

undervisningstillfälle. 

 Avslutande diskussion med frågor om studentcentrerat lärande, övningen deltagarna 

”utsatts” för och dess möjligheter/begränsningar. 
 

 

Referenser:  

Gustavsson, B. (2012). Bildningens traditioner i transformation. I Svenska 

bildningstraditioner (red. Burman, A. & Sundgren, P.) Göteborg: Daidalos. 

Häggström, M. & Synnestvedt A. (2011). Kulturarv på schemat.  I Kreativitet och mångfald 

Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium, Rapport från NCK:s Vårkonferens 2011. 

Östersund. http://nckultur.org/wp-content/uploads/2013/06/Konferensrapport_2011-Final.pdf 

Pringle, E. (2008). Kultur, lärande och konstpedagogikens föränderliga roll. I Konst och 

pedagogik (red. Mårtensson, Å. & Sten, U.). Gävle: Gävle konstcentrum. 

Rancière, J. (2011). Den okunnige läraren. Fem lektioner om intellektuell frigörelse. 

Göteborg: Glänta. 

Synnestvedt, A (2015). En väska fylld med kulturarv och berättelser: Om bildning, praktik 

och undervisning i den arkeologiska utbildningen.  I (red. Mark, E.), Bildningens praktiker: 

Om de bildande momenten i en akademisk undervisningsprocess (Makadam: Göteborg). 
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Studenters självskattade kompetens – handledning med 

inriktning mot studenter inom verksamhetsförlagd utbildning 
 

Vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet ges kursen Handledning 

med inriktning mot studenter inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 högskolepoäng.  

Kursen är på avancerad nivå och vänder sig till all hälso- och sjukvårdspersonal med 

högskoleutbildning. Den är en del i ett samverkansavtal mellan staten och landstinget inom 

Västragötalandsregionen.  

Inom all hälso- och sjukvårdsutbildning är VFU av stor betydelse för studenterna inför 

sin kommande yrkesutövning. Under VFU ska studenten omsätta teoretisk kunskap till 

praktisk kunskap. Studenthandledaren har ett ansvar att tillse att det skapas läraktiviteter för 

att studenten ska kunna uppnå kursmålen under VFU perioden. Vidare ska 

studenthandledaren ha kunskap och förståelse om högre utbildningars organisation, färdighet 

och förmåga att agera i lärandeprocessen med student samt veta hur pedagogiska strategier 

och teoretiska modeller kan användas vid handledning. Studenthandledaren ska genom sin 

värderingsförmåga och sitt förhållningssätt kunna reflektera hur ålder, kön, etnicitet och 

kultur kan påverka lärandesituationer samt kunna anpassa sitt pedagogiska förhållningssätt. 

Dessa kunskaper och kompetenser får studenthandledaren i handledarkursen. Kursen har 

funnits i flera år och är en uppskattad kurs med mycket goda kursvärderingar. Vad vi däremot 

inte vet är hur studenter skattar sin kompetens utifrån kursmålen. 

Syftet var att undersöka hur kursen påverkade hälso- och sjukvårdspersonals 

självskattade komptenens som studenthandledare. Data samlades in med hjälp av ett 

frågeformulär med elva frågor som utgick från kursmålen. Kursdeltagarna fick skatta och 

gradera sin kompetens vid kursstart samt vid kursavslut utifrån följande alternativ, 1) i mycket 

hög grad, 2) i ganska hög grad, 3) i ganska låg grad, 4) i mycket låg grad samt 5) kan ej ta 

ställning. Data analyserades med Person’s Chi-square för att testa signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Deskriptiv statistik användes för att analysera bakgrundsdata. Dessutom 

fick deltagarna ange i fritext varför de gick kursen. 

Resultatet visade att en majoritet av kursdeltagarna var kvinnor under 40 år. Den 

profession som dominerade bland deltagarna var sjuksköterskor. Flertalet hade i medel 4,5 års 

erfarenhet av studenthandledning. Den självskattade kompetensen visade på en tydlig 

signifikant progression. På den öppna frågan angavs formell kompetens och att de ville 

utvecklas i sin roll som studenthandledare. 

Genom att utvärdera studenters progression under utbildning får lärare kunskap om 

studenterna skattar att de nått lärandemålen. Detta har betydelse ur såväl ett pedagogiskt 

perspektiv som för utbildningskvaliteten. Därtill får kursansvarig och examinator tydliga 

indikationer om någon läraktivitet behöver förändras så att studenten kan uppleva att de nått 

kursmålen. 

  

mailto:kerstin.ulin@gu.se
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Presentationsform: Föredragning 

Reimagining Teacher Education in the Anthropocene 
 

Education in general and teacher education in particular is believed to play a key role for a 

sustainable world. The United Nations Decade of Education for Sustainable Development 

(ESD) (2005-2014) and its accompanying Global Action Programme (GAP) on ESD 2015-

2019 are two major global initiatives to reorient education towards sustainable development. 

Although we are in the last year of GAP, it is not well documented how education 

programmes, including teacher education, in different nations have successfully transformed 

and integrated sustainable development into the core of their programmes. 

 

While putting a critique around current education, scholars argue that today’s education is 

rather having a counterproductive effect by unintentionally fostering economic development, 

innovation and growth at the expense of bigger existential questions (Merino de Diego and 

Díaz Carmona, 2018; Assadourian, 2017).  

 

Moreover, contemporary predicament of the Anthropocene adds another level of complexity 

to the problem. What education at large and teacher education in particular contribute in terms 

of providing directions to rethink humans’ relationship with the planet in today’s 

Anthropocene era has not been explored.  

 

This conceptual presentation poses pertinent questions, which include: what kind of (fresh) 

approach to teacher education is required in contemporary Anthropocene era? How teacher 

education can responds/is responding to the challenges posed by the Anthropocene? Drawing 

on the aforementioned questions, this session challenges the knowledge structure in today’s 

modern teacher education and highlights the knowledge and values that are sought in the 

Anthropocene. 
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Do Multiple Choice Questions measure what we want? 
   

Aim 

Courses with large number of students lead to many exams to correct, which is resource 

consuming, not least so concerning examination. In these cases, and when we have the 

opportunity to give the exam as a digital exam, there is the potentially very attractive 

alternative to use multiple-choice questions to reduce time spent on evaluation of result and 

respond the result quicker to the students.  

 

There is however potential issues with using multiple-choice questions, for example; Can 

multiple-choice questions can really distinguish those who are guessing and those who know 

the answer?  

 

In addition, there is an issue whether multiple-choice questions measure what we really want 

(i.e. deep learning). My preconceived beliefs were that these questions was unfit to measure 

deep learning, suitable only for testing facts.  

 

Method 

The first question (are we separating the wheat from the chaff) is explored by a computer 

simulation of the outcome of multiple-choice question exams with different number of 

questions, different number of alternatives, and different scenarios with regards to the 

student’s ability to answer correctly.    

 

The following scenarios were simulated;  

- eight different alternatives (from students answer correctly with 85 % 

probability, do not answer with a probability of 10%, and answer incorrectly 

by a probability of 5%, down to students answer correctly at 55%, skip 

answering at 5% and answer incorrectly with a probability of 40% (close to 

guessing at each question)).  

- exams with different number of questions (from 10 to 40) including either 

two and four choices questions.  

  

Concerning the questions whether multiple-choice questions has the ability to measure deep 

learning a limited literature search was performed.   

 

Result 

My simulation study suggests that two choices are not enough to separate students how know 

the answer from students who are guessing. I would also recommend having at least 30 

questions, with our alternatives per question).  
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The literature suggested that you might be able to measure deep learning, if you state your 

alternatives correctly [1, 2], these articles gives some suggestions regarding what issues to 

consider when constructing the questions, 

 

Discussion 

My simulation study concord with general suggestions to have at least three to four 

alternatives when giving multiple-choice questions. Too few questions make it too easy to 

guess and too many makes is too difficult to give similar choices. Even if it is time consuming 

to formulate questions to measure deep learning, it might be worth if you have large classes.  

 

Reference list 

[1] Morrison, Susan and Free, Kathleen. Writing multiple-choice test items that promote 

and measure critical thinking. Journal of Nursing Education 40: 17-24, 2001 

[2] Haladyna, Thomas M. and Downing, S. M.. Validity of a taxonomy of multiple-

choice item-writing rules. Applied Measurement in Education, 2(1), 51-78, 1989. 
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Joint Supervision: Perspectives from Swedish and Ethiopian 

PhD Supervisors 
 

In 2017, the Centre for Comparative Education and Policy Studies, Addis Ababa University 

(AAU), Ethiopia, established a Research Training Partnership Programme with the 

Department of Education and Special Education at the University of Gothenburg (GU), 

funded by SIDA. 17 doctoral students participate in this programme. The PhD training takes 

the form of the Sandwich model, where the Ethiopian and Swedish partners conduct PhD 

training jointly. In this case, PhD students register and are awarded their degrees from 

Ethiopian universities but train under the guidance of both Ethiopian and Swedish supervisors 

(Sida, 2017).   

Fellesson and Mählck (2013; 2017) are the only researchers who have studied supervision 

in Sida-funded PhD programs. However, they focused on the supervision experiences of 

Tanzanian and Mozambican students. Supervisors’ perspectives were not explored in their 

studies. Hence, one aim of this study was to bring forth the perspectives of supervisors. 

The purpose of this study was to further develop joint supervision within the AAU-based 

PhD program. The question guiding this paper was What do Ethiopian and Swedish PhD 

supervisors view as most important for effective joint supervision? To answer this question 

interviews with four Ethiopian and four Swedish PhD supervisors involved in joint 

supervision were conducted in Spring 2019. Inspired by ‘Southern theory’ (Connell, 2007) we 

analytically focus on taken for granted aspects in the organization of knowledge.  

By interviewing supervisors from both countries, we were able to draw comparisons in 

what they perceived as important. In the interviews, the supervisors referenced experiences 

from the supervision they received as students, as well as the arrangement of supervision with 

the co-supervisor. Expectations of students were also discussed. This study will be of interest 

for participants interested in issues of intercultural learning and communication and 

supervisors of student theses.   
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Öppna praktiker i undervisningen  
 

Det finns många öppna lärresurser, Open Educational Resources (OER), för kursplanering, 

undervisning och examination på nätet. De är gratis, fria att använda och kan modifieras så att 

de passar din undervisning och bidrar till att göra den mer vetenskaplig och spännande! Du 

kan också själv bidra till det växande antalet resurser genom att dela det du skapat/modifierat 

eller skapar tillsammans med dina kollegor och studenter genom öppna praktiker (OEP). 

 

Enligt OECD (2007) är öppna utbildningsresurser (OER) ”digitala lärresurser som erbjuds 

online utan kostnad och licenshinder för lärare, studenter och lifelong learners för att kunna 

hittas, kopieras, användas, remixas och delas i undervisning, lärande och forskning”. OER är 

inte bara kurskomponenter, utan de kan vara hela kurser eller referensverk. 

 

De som stöder OER argumenterar för en deltagandekultur, som bygger på Web 2.0 och på 

teorier om kollaborativt lärande, som kallas öppna undervisningspraktiker (OEP). Men vissa 

författare hävdar att vi fortfarande bara ser en delningskultur (Iiyoshi & Kumar, 2008), och att 

OER inte i sig utgör en ny form för lärande. Det är förändringar i undervisningsmetoderna 

man eftersträvar, där de nya verktygen införlivas i undervisningen och där lärandet sker 

genom kollegiala aktiviteter mellan studenter och/eller mellan lärare, studenter och 

medborgarna i samhället. Med fokus på socialt lärande bygger OEP på socio-konstruktivistisk 

lärandeteori och kritisk pedagogik i syfte att utmana traditionella utbildningspraktiker i 

riktning att öka jämlikhet och rättvisa (Cronin & MacLaren, 2018).  

 

Under workshoppen går vi igenom hur du letar efter undervisningsmaterial och vilka 

märkningar resurserna ska ha. Vi kommer också att utforska fördelarna och utmaningarna 

med dessa verktyg och hjälpa dig att utvärdera plattformar och resurser kritiskt. Vi diskuterar 

hur du kan modifiera och skapa nya öppna lärresurser tillsammans med kollegor och studenter 

och vad du behöver tänka på när du delar ditt material. 
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