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Kan alla inkluderas?

Charlotte Larsson gjorde 2016 en kartläggning av hur väl studenter inkluderades 
på Göteborgs universitet (Studien "Studenten kan bidra med något eget - något 
viktigt!”). 

Studien visade på allvarliga brister gällande inkludering av studenterna. Inte minst 
gällde detta bristande kunskaper i hur lärare skall hantera exkludering och verka 
för att öka inkludering.

Den studie som detta seminarium handlar om har som syfte att undersöka hur 
pedagogik, inkludering och IT kan stötta studenten i hens studier på universitet. 

Studien som presenteras har pågått under 6 månader och jag har studerat hur 
universitetspedagogik och teknik kan verka så inkluderande som möjligt för 
studenter.



Inkludering och it 

Inkludering på bildlärarlinjen

I mars 2020 delade jag ut en enkät till lärarstudenter som då läste en av 
grundkurserna på bildlärarprogrammet. 

Enkäten gällde inkludering. Jag ville ta reda på: 

-hur vi inkluderar genom digitala verktyg
-vad vi gör bra gällande inkludering
-var vi brister gällande inkludering

Utifrån svaren utvecklades en ny kursplan för en ny fristående kurs.
Denna specialutvecklade inkluderingskurs lanseras och ges sommaren 2021. 
Kursen skall utvärderas utifrån hur väl studenter inkluderas i kursen.



Empiri

Totalt tio frågor ställdes till 15 st informanter. De var mellan 18-31 år och 
utbildade sig till bildlärare.

Frågorna var ställda så att anonymitet var säkrad.
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Allt på samma plats Struktur
Färgkodade skal Kontakt med studiekamrater
Tydlig inlämningsfunktion

Vad tycker du är bra med 
canvas?



Svårt att hitta
27%

3%

Kursansvariga vet inte hur 
canvas fungerar
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Lärare använder inte canvas 
modellen på samma sätt

27%

10%

Svårt att hitta
Stressad server vid inlämning
Kursansvariga vet inte hur canvas fungerar
Omtenta går ut till alla
Många länkled innan man kommer rätt
Lärare lägger inte alltid ut all info i tid
Resultaruppgifter redovisas på oliks sätt
Lärare använder inte canvas modellen på samma sätt
Länkarna fungerar sällan

Vad tycker du är dåligt med canvas?



46%

18%

18%

18%

Det kan vara inkluderande om det används på samma sätt hela tiden
Det är lätt att se vad studenterna heter vilket underlättar kontakt mellan studenter
Symboler underlättar för dem som har läs och skrivsvårigheter
Uppläsning för dem som har läs och skrivsvårigheter

På vilka sätt kan Canvas vara inkluderande?



27%

37%

18%

9%
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Det är stressigt om man har koncentrationssvårigheter
Det är tidskrävande och förvirrande
Det röriga intrycket skapar mycket frustration
Det är svårt att ta tills sig kunskap
Det är lätt att trassla in sig

På vilka sätt är Canvas inte inkluderande?



Vad kan göra Canvas mer 
inkluderande?



Resultat

Färgkodning

Struktur

Konsekvens

Språk

Variation

Kontakt

Utbildning



• Färgkodning

• Färgkodning av canvasskal

• Färgkodning av moment

Till exempel:
Inläsningsmoment Gul färg

Görande moment Blå färg 

Inlämningsmoment Grön färg

• Färgkoda litteratur till olika moment i en kurs.



• Struktur

• Enkel tydlig struktur

• Samordning av kurser 

• Tydlig översikt som ser ut på samma sätt oavsett vad man läser för kurs.



• Konsekvens

• Alla lärare skall lägga in kursinnehåll på samma sätt.

• Lärare måste lägga ut undervisningsmaterial och anvisningar i god tid.

• Få länkled, inga dolda länkar i canvasannons

• Canvas måste synka bättre med Ladok

• Canvas server känslig vid stora deadlines

• Canvas e-mailfunktion svår att förstå och klumpig

• Printbara sidor



• Språk

• Kontrastläge för synskadade

• Uppläsningsbara sidor

• Akademiskt språk

• Bildspråk 

• Engelska

• Tydliga instruktioner



• Variation

• Olika metoder i inlärningssyfte

• Olika metoder i föreläsningssammanhang

• Olika inlämningsmetoder, film, gestaltning, röst, text

• Samarbetsövningar spelas in och analyseras av studenterna själva i 
reflektionssyfte



• Kontakt

• Det skall vara lätt att få kontakt med
-lärare, 
-it-administrtatörer, 
-studievägledare, 
-bibliotek 
-och annat studentrelaterat. 

• Information skall synliggöras och uppdateras, inte minst nu när vi är många 
som har varit utan arbetsmail.



• Vidareutbildning

Vi lärare bör ständigt vidareutbilda oss i 
-inkluderingsfrågor 
-teknikfrågor 

vilket denna studie visade att lärare led stor brist på. 

Studien från 2016 visade att lärare brast i kunskap gällande inkludering 
-Denna redovisade pilotstudie visade att lärare brast 
-i digitalkunskap 
-inkluderingsmetodik
-strukturdisciplin



Ny kurs

Vad händer nu?

-Jag har skapat en ny kurs: BVKBKS Bilddidaktik, 
konsthistoria och samtidskonst för bildlärare. 

Denna kurs bygger till stor del på den inkluderingsmetodik som 
bildlärarstudenterna delgav i pilotstudien.

-Jag kommer att efter ett år att utvärdera hur studenter uppfattar den kurs de läst 
utifrån: 

-inkludering 
-normkritiska perspektiv

-Detta resultat kommer att matcha den inledande enkäten.



BVKBKS
Ny kursplan:

BVKBKS Bilddidaktik, 
konsthistoria och samtidskonst för bildlärare,

7,5 högskolepoäng Art Education, 
Art History and Contemporary 

Art for Art Teachers, 
7.5 credits

Grundnivå / First Cycle



BVKBKS Bilddidaktik, 
konsthistoria och samtidskonst för bildlärare,

7,5 högskolepoäng GrundnivåInkludering skall genomsyra kursens innehåll, undervisningsmaterial, undervisning samt 

examinationsuppgifter

-Kursen behandlar konsthistoria, bildanalys och bildpedagogikens historik. 

-Kursen tränar studentens kunskap gällande teoribildningar i relation till bildämnet, 

ämnesdidaktik och ämnesmetodik. 

-Kursen belyser ämnesteori, ämnesdidaktik och styrdokument i förhållande till lärande 

och skola.



BVKBKS

-Studenten tränar sin förmåga att reflektera kring ämnet bild.

-Kursen syftar till att ge kunskaper kring om etiska och normkritiska perspektiv 
och förhållningssätt. 

-Kursen riktar sig till utbildade bildlärare och till bildlärarstudenter. 



Stort tack!



Referenser och tidigare forskning



Inkludering i tidigare forskning

Charlotte Larsson gjorde 2016 en kartläggning av hur väl studenter inkluderades 
på Göteborgs universitet (Studien "Studenten kan bidra med något eget - något 
viktigt!”).

Undersökningen gjordes på uppdrag av Göteborgs universitets studentkårer.

Studien fokuserade på att ta reda på hur arbetet för likabehandling av studenter 
med funktionsnedsättning fungerade.
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Pedagogiska förutsättningar

Lärarna upplever att de har inga eller få pedagogiska förutsättningar för att 
undervisa och examinera individer med funktionsnedsättning.

60% av kvinnorna (396/665) anser att de inte har de pedagogiska förutsättningarna 
som krävs.

44% av männen (249/568) anser att de inte har de pedagogiska förutsättningarna 
som krävs.

Trots dessa brister konstaterades ett tämligen svalt intresse för vidareutbildning.



Förslag på förbättring

1. Ett obligatoriskt seminarium gällande likabehandlings- och 
diskrimineringsfrågor vid Göteborgs universitet.

2. Stävja brister i kunskap och redskap för att hantera inkludering av 
högskolestudenter.

3. Detta resulterade i att kartläggare la förslag om vidareutbildning kan stödja 
lärare i dessa frågor. 

4. Karlstads universitet har drivit vidareutbildningsfrågan genom nationella 
seminarier på temat "Inkluderande pedagogik och digitalisering”.
Titta gärna vidare på Include konferensen maj 2019, November, 2020



Karlstad universitet arbetar vidare med 
inkluderande pedagogik

Includekonferensen arrangerades i maj 2019 vid Karlstads universitet med temat 
"Inkluderande pedagogik och digitalisering”.

Include -ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad 
rekrytering och breddat deltagande. 

Alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och 
genomförande av högre utbildning.

Konferensen var ett samarrangemang mellan nätverket Include, Karlstads 
universitet och Karlstads kommun. 


