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Rektor har ordet
I  DIN hAND hAr DU DEN ANDrA GUIDEN inom ramen för LTU´s strävan 
att vidareutveckla sitt utbildningsuppdrag. År 2020 ska LTU vara kända 
för sin satsning på pedagogisk idé, och denna lärarguide är ett stöd i det 
arbetet.

Det finns inte en metod eller ett sätt att undervisa som är bättre än 
andra, oavsett vilken situation vi befinner oss i. Det finns dock kritis-
ka aspekter, som har stöd och giltighet inom forskning och beprövad 
erfarenhet, aspekter som hjälper var och en, såväl lärare som student. Det 
handlar om att studenterna kan utveckla sitt engagemang inom ämnes-
området, att studenterna får bra stöd för att kunna arbeta uthålligt med sitt 
lärande och att de ges möjlighet att utveckla sin självständighet inom sitt 
verksamhetsområde.

Med stöd av lärarguiden kan lärare, gärna tillsammans med andra, 
bedriva en kvalificerad kursutveckling. Denna lärarguides utformning 
är anpassad för det arbetssättet; genom att beskriva kritiska aspekter men 
också genom att leverera frågar avseende planering, genomförande och sist 
men inte minst förbättring, stödjer guiden ett utforskande och vetenskap-
ligt förhållningsätt både till innehåll och form.

Man lär genom att undervisa

Luleå 1 oktober 2014
Johan Sterte
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och hur vi kan hantera det. Smarta lärare planerar för flexibilitet 
och har en back-up plan om en strategi inte fungerar. Vi behöver 
bli ännu bättre på att lära av varandra och om vad som kan hända 
i klassrummet. Effektiva lärare har en rik repertoar av undervis-
ningsstrategier och -tekniker. De ägnar tid åt att matcha sin strategi 
för att passa situationen och studenterna och bidrar därmed till att 
maximera lärandet.  

Vi behöver en pedagogisk idé för att uppnå resultat av hög kva-
litet med de resurser, de lärare och de studenter vi har. Bristen på 
tid är en ständigt återkommande fråga, ändå talar vi sällan om vilka 
strategier vi kan ta till för att öka lärandet och samtidigt minska 
lärarinsatsen.

Pedagogisk idé behövs för att odla en kultur för lärande. Vi 
behöver samtal om lärande, lärare emellan och lärare och studenter 
emellan. De sociala aspekterna av lärande, interaktionen mellan lä-
rare och student och den fysiska lärmiljön är avgörande för lärande,  
ändå talas det sällan om hur dessa aspekter bidrar till eller hindrar 
lärande. 

Ibland fungerar undervisningen helt perfekt. Studenterna arbetar 
uthålligt, motiverat och självständigt med sitt lärande och presterar 
fantastiska resultat. I sådana situationer lovordas ofta läraren. En 
pedagogisk idé behövs för att bidra till att dessa situationer inte 
uppstår av en slump, utan som ett resultat av en medveten strategi. 

Om vi lyckas med alla dessa föresatser har vi inte bara åstadkom-
mit en gynnsam kultur för lärande utan dessutom skapat en bättre 
arbetssituation för oss lärare. Det är föresatsen - därför behövs en 
pedagogisk idé. 

Därför behövs en  
pedagogisk idé!
SyfTET mED höGrE UTbILDNING är att säkerställa bildning och 
specifik yrkeskunnighet i befolkningen. Detta syfte nås genom att 
utbilda studenter. Pedagogisk idé syftar till att bidra till samtal om 
hur du och jag, vi alla, som på något sätt är berörda av den högre 
utbildning som bedrivs på Luleå tekniska universitet, kan bidra till 
studenternas utveckling och  lärande. 

Pedagogisk idé är ett uttryck för Luleå tekniska universitets am-
bition när det gäller studenternass lärande. Tanken är att Pedagogisk 
idé ska fungera som ett verktyg för dig som lärare, för att vidareut-
veckla din kompetens som utbildare. I guiden finns förslag till vägar 
att gå och den kan även fungera  som en katalysator för analys och 
diskussion av vår utbildningsverksamhet. 

Pedagogisk idé behövs för samtal om vad lärande är och kan 
vara; råd och tips om hur vi lärare kan tänka och agera före, under 
och efter en kurs. Vi behöver diskutera vad studenten ska kunna 
efter kursen och hur vi har designat kursen så att studenten har 
förutsättningar att uppnå den kompetensen. Den avgörande frågan 
är hur vi vet att studenterna lärt sig det vi vill att de ska lära sig och 
hur kan vi bli bättre på att säkra det.

Pedagogisk idé behövs för samtal om hur vi kan förbättra vår 
undervisning. En lärare som slutar utveckla sin repertoar av strate-
gier för lärarande är ungefär som en kniv som inte slipats - den blir 
ett trubbigt och påfrestande verktyg att använda. Det är ett sätt att 
tänka kring vår lärarroll; som ett verktyg för studenternas utveck-
ling och lärande. 

 Pedagogisk idé behövs för att samtala om vad som kan gå fel 

Utbildningen 
skall inspirera 
till självstädigt, 
aktivt lärande som  
utmanar varje individs  
förmåga att möta  
framtiden
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Del 1 handlar om att planera en kurs, det vill säga att diskutera 
vilka studenter som kommer till kursen, vad de har med sig i form 
av förväntningar, erfarenheter och kunskaper. 

Att planera omfattar även att fundera kring kursens syfte, mål 
och vilken bedömning av lärande som ska ske i examinationen. 
Att planera handlar om att säkerställa att de aktiviteter som kursen 
innehåller stödjer studenterna till att nå de mål som kursen är tänkt 
att bidra till. Resurser är en viktig del av att planera en kurs; vilka 
resurser finns och vilken strategi är lämplig med avseende på de 
resurserna och de studenter som förväntas medverka i kursen?  

Pedagogisk idé LTU

DET öVErGrIPANDE SyfTET mED LärArGUIDEN är att öka både 
kvaliteten och kvantiteten i studenternas lärande. Målet är att 
guiden ska fungera som ett stöd för lärare, som inspirerar till att 
utveckla hela eller delar av kurser baserat på Pedagogisk idé LTU. 

Kort och gott är avsikten att engagera lärare i studenternas läran-
de. Det innebär en diskussion om hur olika lärstrategier kan stödja 
studenterna. Det innebär även en diskussion om lärarrollen, vad vi 
som lärare kan göra för att stödja studenternas lärande. 

Förhoppningen är att alla lärare på LTU ska inspireras att utveck-
la kurser genom att läsa lärargudien. Det behöver inte göras enligt 
Pedagogisk idé, men det behöver göras på ett medvetet sätt för att 
vi lärare ska medverka till universitetets utbildningsuppdrag.

Att ge stöd handlar inte om att ”dalta” eller att "curla"; det hand-
lar om att ge studenterna goda förutsättningar för utveckling och 
lärande. Lärarguiden ger några förslag på hur vi lärare kan ta oss an 
detta.  Guiden täcker inte in allt vi lärare kan göra, men den visar 
en väg mot att stödja alla studenter, inte bara de högt engagerade 
studenterna som kan upplevas som "lätta" att ha att göra med.

I detta introduktionskapitel introduceras begreppet lärande samt 
några teorier som omfattar pedagogik och lärande. 
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Figur 1. Modell för kursutveckling enligt Pedagogisk idé LTU

> Att stödja studenterna i sin utveckling och i sitt lärande.
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VISIONEN för PEDAGOGISK IDÉ LTU är att den ska fungera som 
ett stöd för att främja studenternas utveckling och lärande. Fokus 
i den här guiden är hur du i din roll som lärare kan bidra till att 
studenterna utvecklas, genom en förståelse för olika aspekter av 
lärande. 

LTU:s pedagogiska idé kan sammanfattas med orden engage-
mang, uthålligt arbete och självständighet. Genom att ge goda 
förutsättningar för engagemang i, och motivation till, ämnet eller 
området stödjer vi studenten att arbeta uthålligt. Det bidrar i sin 
tur till att utveckla studentens lärande och självständighet, det vill 
säga förmågan att ta mer och mer ansvar för det egna lärandet och 
kompetensutvecklingen. 

Det finns en mångfald av vetenskapliga perspektiv på lärande 
och högre utbildning, precis som det ofta existerar en mångfald av 
teorier inom varje ämnesområde i universitetsvärlden. 

I programguiden "Guide för Programutveckling enligt pedago-
gisk idé" diskuteras några grundförutsättningar för att erbjuda bra 
kurser och utbildningar (Wikberg Nilsson & Gedda, 2013). I den 
här lärarguiden, är fokus på vad vi lärare kan göra före, under och 
efter en kurs för att bidra till studenternas utveckling. Innehållet i 
guiden baseras både på teorier om lärande och på praktisk erfaren-
het från lärare här på LTU om vad som faktiskt fungerar i mötet 
med studenten. 

Del 2 beskriver kursgenomförandet. Det omfattar rollen som lärare 
och vad vi som lärare behöver fundera över för att genomföra kur-
sen på bästa sätt. Genomförande handlar både om val av strategier  
efter vad som händer i klassrummet, men också att agera för att 
säkerställa lärande. Första intrycket och vad som händer vid första 
kurstillfället lägger ofta grunden för resten av kursen, det är viktigt 
att tidigt skapa en kultur för lärande tillsammans med studenterna.

Del 3 omfattar att utveckla kursen utifrån vad som har hänt i 
mötet med studenten och hur detta möte fungerat, hur vi som lä-
rare och annan personal agerat och hur detta sammantaget bidragit 
till vad studenterna lärt sig. I ett nästa steg handlar det om att agera 
utifrån utvärderingen, att utveckla kursen och "verktygslådan" så 
att nästa kurstillfälle blir ännu lite bättre. De tre faserna ska ses som 
en snurra som idealt ska löpa kontinuerligt; planera, genomför och 
utveckla kursen för att hela tiden stödja studenternas lärande på 
bästa sätt. 

I bilagorna i slutet av lärarguiden finns stöd för dig som lärare i 
form av mallar och lathundar.

Engagemang

Självständighet

Uthålligt arbete
+

Maximerat lärande

+
=
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SJÄLVSTÄNDIG STUDENT
En självständig student på LTU är en individ som kan nyttja universitetets resurser och som tar ansvar 
för sitt eget lärande. 

DELTAGANDE AKTÖR
Den deltagande aktören berikar aktiviteter och uppgifter med sina 
personliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter och nyttjar detta till att 
utveckla sig själv, i samarbete med andra. 

SJÄLVSTÄNDIG AKTÖR
En självständig aktör är en individ som 
genom sitt agerande visar en hög 
professonell kompetens. 
 

Självständighetstrappan

Figur 2. Självständighetstrappan enligt Pedagogisk idé LTU

EN TANKEmODELL för STUDENTErNAS UTVECKLING är självstän-
dighetstrappan. Den omfattar de tre stegen självständig student, 
deltagande aktör och självständig aktör. Idén med självständig-
hetstrappan är att vi lärare ska fundera över vad en professionell 
självständig aktör inom vårt eget område behöver kunna. Vilka 
kunskaper och kompetenser behöver en  professionell  person 
inom vårt verksamhetsområde ha utvecklat? Dessa kunskaper och 
färdigheter är målet för hela utbildningen. 

Traditionellt är detta vad utbildningarna har siktat mot; att 
utveckla studententerna mot ett givet mål. Men vi har inte alla 
gånger funderat över att de behöver utveckla vissa kompetenser för 
att alls kunna ta sig an sitt lärande och sin utveckling under vägen 
mot slutmålet; delmål på vägen. 

För att komma till målet behöver studenten exempelvis lära 
sig att lära. Det innebär att vi lärare behöver fundera över vilka 
färdigheter studenten behöver utveckla för att ta sig an sitt lärande 
och därmed fungera som en självständig student. Det kan handla 
om studieteknik, ansvarstagande, presentationsteknik, rapportskriv-
ning eller något annat som är  viktigt både under studietiden och 
i det framtida arbetslivet. Det är ett delmål på väg mot slutmålet. 
En sådan kompetensutveckling kan med fördel integreras med 
lärande av ämneskunskap. Det gör att studenterna bättre förstår hur 
kompetensen ska användas inom deras område. Det innebär att in-
tegrera studenten i både ett akademiskt och ett socialt sammanhang 
(Tinto, 2006)  så att de kan påbörja sin utveckling mot den eller de 
roller de kan  ha i sitt framtida arbetsliv. 

Vi vet att många människor lär sig genom att göra, det vill säga 
genom att experimentera, laborera och arbeta med verklighetsnära 
uppgifter (se ex. Schön, 1987). På vägen mot att bli en professionell 
självständig aktör behöver studenterna utveckla kunskaper och 
färdigheter i att arbeta i  riktiga 'case', det vill säga verklighetsnära 
uppdrag,  och lära sig att ta allt större ansvar för sin egen roll och 
sitt eget lärande i dessa uppgifter. 

Studenterna bör i  dessa uppgifter integrera tidigare utvecklade 
kunskaper och sina egna erfarenheter för att testa och "säkra", både 
för sig själv och för lärarna, att de kan tillämpa sina kompetenser i 
olika sammanhang. Idealt ska detta ske många gånger under stu-
denternas utbildning så att både de, och vi, är säkra på att de kan. 

I slutet av utbildningen ska studenten ha en förändrad självbild;  
de ska se sig själva som kompetenta inom sitt område. Vi behöver 
fundera över och diskutera vad studenterna ska kunna i respektive 
steg inom vårt verksamhetsområde, för att kunna möta studenterna 
på ett konstruktivt sätt i deras utbildning. 
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Från lärar- till studentfokus

EN GrUNDförUTSäTTNING för LärANDE är förståelsen av att det 
inte är samma sak att lära sig något som att lära ut det.  Trowald 
(1980) menar att det alltför ofta finns en uppfattning om att ju 
mer läraren hinner med att säga under en lektion, eller för den 
delen under en hel kurs, desto mer har studenten lärt sig. Men 
har du som lärare funderat över hur mycket av det du säger under 
lektionerna som faktiskt utvecklats till kunskap och förståelse hos 
studenterna? 

Att vi som lärare har förstått vad vi lär ut är kanske inte så 
konstigt, men i klassrummet möter vi studenter som ofta inte har 
förberett sig på samma sätt som vi gjort inför lektionen, och som - i 
alla fall inte under ett lektionspass - hinner bearbeta informationen 
så att den har en chans att utvecklas till kunskap. 

Om vi är ute efter att studenterna ska utveckla kunskap bör de 
även stå i fokus för den strategi för lärande vi lägger upp. För att 
förtydliga; en student som har svårt att fokusera kommer antagligen 
att lära sig lite under föreläsningar, en annan student som har svårt 
att fokusera när många pratar kan ha svårt att utveckla förståelse ge-
nom projektarbete. Genom att använda sig av båda dessa metoder 
kan man som lärare säkra att man når förståelse hos olika personer 
med olika metoder. 

Det innebär alltså inte att vi helt ska undvika föreläsningar eller 
projektarbeten; det innebär att vi bör fundera över olika strate-
gier, metoder och tekniker som kan bidra till att utveckla olika 
studenters förståelse.  Att använda sig av flera metoder är inte alltid 
genomförbart av olika skäl, men som lärare bör vi i alla fall fundera 

över varför vi använder de metoder vi gör.
Vi lärare har ibland en tendens att se oss själva som experter; de 

som sitter inne med den ”rätta” kunskapen om ett ämne (Schyberg, 
2007). Denna tankemodell grundar sig i läraren som en person som 
kan överföra kunskap om ett ämne genom att exempelvis föreläsa 
om det. En annan tankemodell är att se kursen som en katalysator, 
ett slags medel som utlöser förståelse genom olika aktiviteter där vi 
lärare i interaktion med studenterna utforskar ämnet. 

Denna modell kan ge bättre förutsättningar för lärande hos olika 
studenter. Läraren förändras därmed till en person vars roll är att 
skapa engagemang för ämnet, så att studenterna själva kan ta sig an 
sitt lärande på olika sätt. 

> Hur vet vi att vår metod att lära ut bidrar till att studenterna lär sig det vi vill att de ska lära sig? 

Att lära ut är 
inte samma 
sak som att 
lära in 
(TROWALD, 1980) 



21 • Lärarguide 2014 - Pedagogisk idé LTU Lärarguide 2014 - Pedagogisk idé LTU • 22 

använda oss av en studentfokuserad strategi för att de ska förstå. 
Det finns en mängd föreställningar om vilket sätt att lära ut som 

bäst stödjer utveckling av förståelse. Istället för att anamma en viss 
strategi och enbart använda oss av den bör vi fundera över hur stu-
denter lär sig. Studenter har olika sätt att lära sig och vi lärare behö-
ver använda olika strategier för lärande. Det är givetvis beroende av 
ämnesområde, men en grundregel är att en enda strategi för lärande 
sällan fungerar. Genom att utveckla kunskap om hur studenter lär 
sig kan vi välja ha mer medvetet tillvägagångssätt för att uppnå våra 

Studenters lärande

Genom utforskninG 
och undersökninG

Genom föreläsninGar via olika teknoloGierindivid vs. GruppinlärninG Genom att praktiskt öva

EN AV GrUNDPELArNA I STUDENTfOKUSErAD UNDErVISNING är 
betoningen på studenternas förståelse. De flesta håller nog med 
om att förståelse är bra, samtidigt fylls kurser med utförande och 
examinationsformer, som snarare bygger på minnesförmåga än 
förståelse. Kurslitteraturen kan exempelvis omfatta teorier och 
begrepp, som studenter förväntas memorera och återupprepa vid 
en skriftlig tentamen. 

Forskning om lärande visar att fakta är en viktig grund, men 
att det är tillämpadet vid tänkande och problemlösning som ger 

inlärning baserad på föreläsningar kan vara en föreläsare 
som muntligt beskriver ett område eller ett visst begrepp. det 
kan även handla om att läsa in ett skrivet material eller att se 
beskrivande videoföreläsningar om ett ämne eller begrepp. det 
här är ofta en bra grund för att bygga upp ny kunskap kring ett 
visst ämne. Kurslitteratur och föreläsningar bör ge inspiration till 
att undersöka ämnet djupare. 

att lära genom att göra omfattar utveckling 
av en viss färdighet genom att träna och 
experimentera i en viss kontext eller praktik. 
att praktiskt öva ger ofta en grund för en 
ny kunskap, men det kräver tidigare och/
eller vidare bearbetning för att utvecklas till 
förståelse. 

Studenters förmåga att ta sig an komplexa 
problem eller att organisera en mängd 
information förbättras ofta av att praktiskt få 
engagera sig i problemlösningsaktiviteter. att 
jobba i projekt, med ett case, med design av 
utforskningen stödjer utveckling av förståelse. 

en djupare förståelse (e.g. Piaget, 1978; Cobb, 1994; Bransford et 
al., 2000). Vi människor anses ibland vara inriktade på att söka ny 
kunskap, men vi behöver också bearbeta den via tidigare kunskaper, 
erfarenheter, normer och koncept vi känner till. De här processerna 
påverkar vår förmåga att komma ihåg, resonera, lösa problem och 
bygga ny kunskap. 

Aktivt lärande innebär att individer ska stödjas att ta kontroll 
över sin egen lärprocess. Om vi anser att förståelse är viktigt be-
höver vi lära oss att förstå när studenterna förstår, och vi behöver 

mål; att studenterna förstår. 
För att skapa en lärandefokuserad miljö behöver vi fundera på 

VAD studenterna ska lära sig (ämnet), VARFÖR de ska lära sig det 
(relevans) och HUR studenterna kan stöttas i den kunskapsutveck-
lingen (metod). Nedan visas några olika strategier för att utveckla 
förståelse. När vi har svar på frågorna vad, varför och hur, kan vi 
fundera på vilka aktiviteter vi kan ha i kursen för att stödja studen-
ternas utveckling av förståelse.  

inlärning bör både omfatta individuella självstudier och 
studier i grupp för att stödja förståelse. diskussion om ett 
begrepp stödjer förståelse eftersom flera olika perspektiv 
och erfarenheter framkommer. jig-saw learning, där varje 
student ansvarar för att studera ett visst begrepp och 
sedan presentera det i små grupper är en kombination av 
individuell och gruppinlärning.  

lärande med stöd av olika tekniker kan 
bidra till förståelse - om det används 
medvetet. bild, video, text och ljud 
bör samverka för att bidra till lärande. 
Olika former av e-learning är ett utmärkt 
komplement till andra undervisningsformer 
som stödjer utveckling av förståelse. 
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symboliserar att vi tar vara på och är måna om våra studenter, vilket 
i sin tur kan bidra till lärande. Social support innebär att miljöerna 
ska ge en känsla av tillhörighet, tillit och trygghet. Ett eget klassrum 
för kursen kan vara en lösning, eller att nyttja miljön på något sätt 
till att signalera verksamhetsområdet och de uppgifter som utförs 
inom det. 

 Fundera vilken form av lärmiljö som stödjer kursens mål på 
bästa sätt. Wolff (2002) diskuterar exempelvis utifrån begreppen 
funktion, som omfattar att ha tillgång till olika lärmiljöer, lab- och 
experimentsalar, föreläsnings-, presentations- och informella miljö-
er för att stödja olika former av lärande. Struktur handlar om att ha 
tillgång till flexibla miljöer där studenterna kan möblera om efter 
den verksamhet som ska utföras. Studenterna behöver ha möjlighet 
till kommunikation, till både synlighet och avgränsning, förvaring 
av material och möjlighet till interaktion med andra. Utformning 
av lärmiljöerna behöver även stödjas av olika displayytor och flexi-
bilitet i belysning, storlek och möblemang.   

Vi bör ha i åtanke det symbolvärde som sätts genom hur vi ser 
på våra studenter. Medvetet utformade och nyttjade lärmiljöer 

ofta om den tekniska funktionen, med en funktionell uppdelning 
i föreläsningssalar (>50 studenter) och klassrum (<50 studenter). 
Funktion innebär i det här fallet endast det kvantitativa antalet 
studenter som ska rymmas i salarna, inte hur lärandet kan stödjas av 
den fysiska miljön. Utformning utifrån en kvantitativ funktionsas-
pekt märks tydligt framförallt i föreläsningssalar. Studenten riskerar i 
en sådan fysisk miljö att bli en passiviserad åhörare, som ska utveck-
la kunskap inom ett visst ämne eller område via lärarens försorg. 

Miljöer för att skapa, experimentera,  kommunicera och diskute-
ra finns på de flesta universitet, men behöver nyttjas mer medvetet i 
lärandesituationen. Vill vi stödja lärande via praktiska gruppövning-
ar och utforskningar av ämnet i projektform behöver vi använda 
utrymmen som stödjer dessa aktiviteter. 

Lärmiljöer

VAD bETyDEr EGENTLIGEN de fysiska lärmiljöerna för studen-
ternas lärande? Utformning av lärmiljöer har under lång tid 
fokuserat på den tekniska funktionen snarare än den pedagogiska 
effekten, det vill säga studentens lärande. 

Trots att det visats att den fysiska lärmiljön påverkar både bete-
ende och resultat (se t.ex. Wolff, 2002; Scott-Weber, 2004. Fisher, 
2004; 2007), grundar sig universitetetens fysiska lärmiljöer ofta på 
rationella modeller som har sitt ursprung i industrin. 

Rationalitet och funktionalitet i den byggda miljön har viss nyt-
ta, men vi behöver även fundera kring hur våra fysiska lärmiljöer 
kan bidra till studenternas lärande, välmående och trygghet. 

Traditionella lärmiljöer på universitet omfattar vanligen att 
förmedla och applicera kunskap. I dagsläget talas det exempelvis 

Dagens [lärmiljöer]
bygger på gårdagens  
visioner och ideal. 
Vi har fastnat där. 
(WOLFF, 2002)

förmedla  - applicera - skapa - tillämpa - kommunicera - diskutera -
vi behöver använda olika lärmiljöer för att bygga kunskap på olika sätt. 

Foto: tomas bergman/åsa Wikberg nilsson/ mikael heinonen/anders berglund 
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LÄRARE STUDENT

Den didaktiska triangeln

DIDAKTIK KAN SAmmANfATTAS ungefär som vad, hur och varför 
man bör göra på ett visst sätt för att stimulera till lärande. Det 
omfattar att förstå de olika faktorer som undervisning och lärande 
påverkas av och - i den här guiden - att stimulera oss lärare till att 
fundera kring hur vi bidrar till lärande i våra kurser och utbild-

ningar.  
Ordet didaktik har ett grekiskt ursprung och beskrivs med syno-

nymer som ”att undervisa”, ”lärande” och även som “pedagogiskt 
arbete”.  Som forskningsfält är området relativt ungt och behandlar 
främst undervisning och lärandets teori och olika praktiska övervä-
ganden, precis som det den här guiden omfattar. 

Den didaktiska triangeln är en modell för att diskutera och 
förstå lärande, en modell som anses höra till didaktikens grunder 
(Pettersen, 2008). Läraren,  studenten och “ämnet”, dvs. det som 
ska studeras, är tre faktorer som enligt detta synsätt bör relateras till 
varandra. Relationen handlar om hur läraren kan påverka kon-
takten mellan studenten och ämnet; hur studenten tar sig an och 
förstår ämnet. Det omvända, och icke önskvärda ur ett pedagogiskt 
perspektiv, är att läraren enbart fokuserar på ämnet och helt lämnar 
studenten utanför relationen. Vi har alla varit nybörjare som lärare 
en gång och kanske är det så vi fungerar i början av vår lärarut-
veckling: vi har fullt fokus på ämnet och allt viktigt vi vill hinna 
förklara och glömmer att det finns studenter som vi behöver ta in 
i relationen. 

En didaktisk triangel kan användas som underlag för att diskutera 
rollen som lärare, rollen som student respektive ämnets roll i kursen. 
Ämnet är enligt det här synsättet det vi som lärare ska fokusera 
minst på; med vår egen kunskap om ämnet som grund bör vi istäl-
let fundera kring hur vi kan stöjda studenterna att ta sig an ämnet. 

Lärarrollen har två relationer i en didaktisk triangel: en rela-
tion till studenterna och en relation till ämnet/kunskapsområdet. 
Studenterna har en relation till ämnet/kunskapsområdet och en 
relation till läraren. Figur 3 visar den didaktiska triangeln, som den 
kan tolkas utifrån Pedagogisk idé LTU. 

Situation

Figur 3. Den didaktiska triangeln enligt Pedagogisk idé LTU

enGaGemanG
hur kan vi stödja studenterna 
att ta sig an ämnet/ 
kunskapsområdet?

uthålliGt arbete
hur kan vi stödja studenterna att 
träna kvalitativt många timmar?

självständiGhet
hur kan vi stödja studenterna att lära för okända situationer och 

att göra bedömningar baserat på osäker information?
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vara ett sätt att ta sig an relationen mellan ämnet och studenterna. 
Det kan även innebära att studenterna får arbeta med ämnet som 
ett uppdrag, i ett projekt eller på annat sätt praktiskt stärka sina 
kvalifikationer både färdighets- och kunskapsmässigt. 

Det viktiga är att studenterna får öva på sin framtida roll, får öva 
på att vara den professionella självständiga aktören. För att studen-
terna i slutet av sin utbildning ska uppfatta sig själva som professio-
nella behöver de öva på att vara det från början av utbildningen. 

Vi behöver lära oss att ta vara  på erfarenheter och utgå från dessa 
i högre grad för att studenternas lärande ska utvecklas till förståelse. 
Vi behöver lära dem att bidra till varandras lärande.  Genom att 
tillvarata deras egna intressen, behov och erfarenheter och bygga 
vidare utifrån dessa ger vi goda möjligheter för studenterna att 
utveckla sin förståelse. 

Ett sätt att stödja detta är att fundera över vad studenterna behö-
ver göra utanför schemalagd studietid.  Vi kan exempelivs organi-
sera lärmiljöerna så att studenterna har tillgång till lokaler, material 
och utrustning för att öva och pröva, även utanför schemalagd tid. 

Om vi upplever att studenterna inte lär sig som förväntat kan det 
vara värt att titta på den situation som den didaktiska triangeln 
skapar:  
 

> Situationen behöver ändras om den didaktiska 
relationen ska ändras: Ämnet kan inte ändra sig och 
studenternas studieansats lär inte ändras om det inte 
finns en anledning! 

Läraren måste initiera en förändring i sitt agerande i relation till 
både ämnet och till studenterna för att situationen ska ändras. 
Exempelvis kan man som lärare fråga sig om ämnet kan motiveras 
på ett annat eller för studenterna mer relevant sätt, t.ex:

>  Hur kan studenterna använda sig av ämnet i sin 
framtida professionella roll?

> Hur kan studenternas engagemang i ämnet 
möjliggöras genom uppgifter, aktiviteter och 
examination?

Det finns olika sätt att ändra relationen mellan studenterna och 
ämnet. Ett sätt att är studenterna tar sig an ämnet så som de kom-
mer att göra som professionella aktörer i sin framtida yrkesroll. 
Rollspel där studenterna får agera olika framtida yrkesroller kan 
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Tröskelbegrepp

skära i en människa vara ett avgörande tröskelbegrepp: studenten 
utvecklar en djupare  förståelse när denne väl tagit sig över tröskeln. 
Att förstå ett tröskelbegrepp kan även omfatta att släppa en tidigare 
förståelse om något. Evolutionen inom biologin är ett exempel; 
när studenten utvecklat förståelse för evolution är det svårt att gå 
tillbaka till en tidigare förståelse för hur organismer uppstått. 

Frågan är vad som är avgörande att förstå för att kunna verka 
professionellt som ingenjör eller som ekonom eller sjuksköterska 
eller vilket område vi än pratar om. Ett område omfattar oftast 
minst ett, många gånger flera, tröskelbegrepp, något som innebär en 
förändring av studentens förståelse för sig själv och sin omvärld. 

En konsekvens av att ha utvecklat förståelse för ett tröskelbe-
grepp är en transformerad intern bild av ämnet, eller till och med 
ens världsbild. Typiska exempel kan vara “marginalkostnad” eller 
“elasticitet” i nationalekonomi; “evolution” inom biologin; “gra-
vitation” eller “reaktiv effekt” inom fysiken; “avskrivningar” inom 
redovisning; “prejudikat” inom juridiken; “geologisk tid” inom 
geologi; “osäkerhet” inom miljövetenskap; “dekonstruktion” inom 
litteraturen; “komplexa tal” eller “fourier analys” inom matematiken 
och“programmering” inom datavetenskap. Det kan även handla 
om att ha utvecklat förståelse för “komplexa problem” och "ge-
staltning" inom design,  begreppet “sociala konstruktioner” inom 
samhällsvetenskapen eller att förstå och kunna agera för “omvård-
nad” inom hälsovetenskap. 

Den förändrade förståelsen kommer inte på en gång. Den kan 
komma plötsligt eller så kan det vara en utdragen process under en 

VISSA KONCEPT INOm ETT ämNE eller kunskapsområde kan 
vara extra svåra att ta sig an. Dessa koncept kan vara avgöran-
de att förstå, för att verkligen kunna agera professionellt inom 
det framtida yrkesområdet. En term för detta är tröskelbegrepp 
(‘threshold concepts’, e.g. Meyer & Land, 2003), vilket kan liknas 
vid att studenten behöver komma över ”tröskeln” och utveckla 
grundläggande förståelse, för att hela området ska kunna öppnas 
upp för djupare förståelse. 

Varje område har sådana tröskelbegrepp eller ‘troublesome 
knowledge’ som Meyer och Land beskriver det som. Det kan vara 
värt att diskutera vilka dessa begrepp är och när och hur de ska 
introduceras för studenterna. 

Ett tröskelbegrepp kan ses som att gå genom en portal; du vet 
att det finns något på andra sidan men inte vad. En portal är inte 
samma sak som att gå genom en dörr, portalen ska väsentligt ändra 
ditt sätt att tänka kring ett ämne eller område och det är omöjligt 
att gå tillbaka när du väl gått igenom portalen. En ny och kvalitativt 
annorlunda förståelse har utvecklats. 

Begreppet gravitation inom fysiken är ett exempel på tröskel-
begrepp. De flesta människor har någon grundläggande förståelse 
för gravitationen; de har lärt av erfarenhet att saker trillar nedåt till 
exempel. Men att verkligen förstå begreppet gravitation och hur 
det påverkar hela vår omvärld är avgörande för djupare förståelse av 
ämnet fysik.  

Inom vissa områden är tröskelbegreppen inte enbart teoretiska. 
För läkare och sjuksköterskor kan färdigheten att kunna sticka eller 

Ett tröskelbegrepp 
kan liknas vid en portal, 
något som öppnar upp 
ett nytt och tidigare 
otillgängligt sätt att  
tänka på något. 
Det representerar ett 
förändrat sätt att förstå 
omvärlden, något 
avgörande som  
studenten behöver  
inom området. 
(MEYER & LAND, 2003)

längre tid. Studenten får ofta brottas med förståelsen, 
vilket är anledningen till att Meyer och Land beskri-
ver det som  “troublesome knowledge”. Beroende på 
område och sammanhang kan det förändrade tanke-
sättet vara besvärligt, eftersom det är ett nytt sätt att 
tänka, kanske begreppsmässigt svårt eller främmande, 
eller kanske på grund av att studenten fortfarande 
försvarar sitt gamla sätt att tänka. 

Tänk på att studenter kan ha utvecklat teoretisk 
förståelse under föreläsningar, de kan svara jakande 
när vi frågar om de förstår vad vi gått igenom, för att 
i ett senare skede ha stora svårigheter att applicera 
begreppen på en uppgift. Det innebär att tröskelbe-
grepp behöver tränas, tränas och tränas igen. 

> Vilka begrepp, koncept eller teorier är avgörande inom  
 vårt ämne eller område?
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Nästa steg är att utforma examinationen, det vill säga att ha klart 
för sig vad studenterna ska kunna och med vilken kvalitet. En 
avgörande fråga är vilken slags examination som bidrar till att 
studenternas kunskap avseende kursmålen kan visas. Skriftlig 
tentamen kan vara bra för vissa kurser och moment, men att stu-
denten verkligen utvecklat förståelse, och inte bara kan upprepa 
vissa begrepp, visas oftast i andra examinationsformer. 

Bedömning och examinering bör utformas med omsorg, efter-
som det är ett kraftfullt styrmedel för lärande. En tidig examination 
i kursen med tydliga kriterier för vilken kvalitet vi är ute efter, och 
som dessutom involverar feedback efteråt på vad studenterna behö-
ver förbättra, medför att de får bättre förståelse för vad de behöver 
lära sig och hur de kan utvecklas.

Målbeskrivningarna och examinationsriktlinjerna är ett stöd 
för att studenten ska kunna utveckla förståelse och självständighet 
i sitt lärande. Om studenterna förstår vad målen för kursen eller 
utbildningen är och vet vilka kriterier som gäller för bedömning 
av dessa, kan de själva ta ett ansvar för sitt lärande, det vill säga agera 
självständigt utan att blanda in läraren vid varje tillfälle. 

Röd tråd

CONSTrUCTIVE ALIGNmENT (CA) handlar om hur delar samspelar 
mot ett gemensamt mål. Mål i en kurs och en utbildning som 
helhet behöver enligt Biggs och Tang (2011) hänga samman med 
de aktiviteter och examinationer som genomförs. Samma sak 
gäller vare sig det är hela kurser som samspelar mot målen i en 
utbildning eller det är aktiviteter och examination som samspelar 
mot kursmål. Examinationen, bedömningen av att studenterna 
kan det de förväntas kunna som ett resultat av en aktivitet, bör 
utformas med tanke på att den ska samverka till att en ”röd tråd” 
utvecklas i kursen eller utbildningen. 

mÅL
CA handlar om att börja med att utveckla målen, det vill säga 
vad studenten ska kunna efter kursen eller utbildningen. När det 
gäller en enskild kurs i ett utbildningsprogram så bör vi fundera 
över vad studenterna har med sig från tidigare kurser, dvs. vad 
kan vi förvänta oss att de redan kan, och vad ska de göra efter 
kursen, dvs. vad kan de bygga vidare på i andra kurser? Allt bör 
samverka till att studenterna når de övergripande examensmålen. 
Av den anledningen bör vi diskutera vad varje enskild kurs i ett 
utbildningsprogram ska bidra till att utveckla hos studenterna,  för 
att de ska ha möjlighet att uppnå de kunskaper, färdigheter och 
värderingsförmågor som utbildningsprogrammet har som mål. 
Kursmålen ska därmed bidra till att examensmålen uppnås. 

> Hur hänger det ihop?

Figur 4. Modell för kursutveckling enligt Pedagogisk idé. Inspirerad av Biggs och Tang (2011).
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aktiviteter
Aktiviteterna i kursen, det vill säga själva innehållet i form av 
genomförande och uppgifter bör sedan utformas med en tydlig 
idé om hur de kan hjälpa studenten att nå målen. 

Föreläsningar, laborationer, seminarier, projekt, studiebesök och 
alla andra aktiviteter som sker i kursen bör utformas med tanke på 
hur de ska bidra till att studenterna utvecklas. 

Om målet exempelvis är att utveckla färdigheter i att klart och 
tydligt skriftligt och muntligt redogöra för någonting så bör exami-
nationen omfatta att studenten ska visa att de kan skriftligt uttrycka 
sig på det sätt som vi anser vara av god kvalitet. Vi kan visa exempel, 
t.ex. tidigare examinationsuppgifter, som studenterna kan gran-
ska för att där igenom förstå vad vi är ute efter.  Detsamma gäller 
momentet muntlig presentation, studenterna behöver få öva och få 
feedback på vad de gjort för att kunna utveckla sina färdigheter.  

Vi bör även utforma bedömningskriterier som tydliggör vad de 
ska visa för kunskap kopplat till olika betygssteg. Aktiviteterna i 
kursen kan exempelvis omfatta skrivövningar där studenterna får 
betygskriterierna och får bedöma varandras texter för att utveckla 
förståele för vad vi anser är god kvalitetet.  

Om inte studenterna förstår vad vi är ute efter, är det inte troligt 
att de förstår varför det vi gör är relevant för deras utveckling.  Vi 
riskerar därmed att ha aktiviteter som studenterna anser är me-
ningslösa eller som de väljer att inte ens komma till för att de tror 
att dessa inte är relevanta. Constructive Alignment handlar om att 
utveckla en tydlighet i kursen och i utbildningen; vad ska studen-
terna göra, hur ska de göra det och varför ska de göra det?

Om inte studenterna förstår 
vad vi är ute efter, är det inte 
troligt att de förstår varför det 
vi gör är relevant för deras 
utveckling. 

vi riskerar därmed att ha aktiviteter som 
studenterna anser är meningslösa eller 
som de väljer att inte ens komma till för 
att de anser att de inte är relevanta.

Det är inte meningsfullt!
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Vilka
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                   Vilken strategi? Vilken lärarroll? Hur skapa lärandekutlur? 
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ENGAGEMANG • UTHÅLLIGT ARBETE •SJÄLVSTÄNDIGHET

> CONSTrUCTIVE ALIGNmENT innebär “en röd tråd” 
i form av tydliga mål, aktiviteter och examinationsformer 
som bidrar till målen i våra kurser och program, vilket ger 
studenterna bättre förutsättningar att ta sig an sin egen 
utveckling. 

> fUNDErA SjäLV över vad dessa olika perspektiv 
innebär i din lärarroll och samla gärna dina kollegor och 
diskutera begreppen. Hur nyttjar ni dessa olika perspektiv 
och begrepp för att öka studenters lärande utan att öka er 
egen arbetsinsats?

> DEN DIDAKTISKA TrIANGELN är en modell för 
att tänka kring den lärandekultur vi lärare bygger upp; 
vi behöver fokusera på vår “sociala” roll som innebär 
att fundera kring vilka aktiviteteter, uppgifter och 
examinationsformer som kan motivera studenterna att ta 
sig an ämnet och vår “ämnesroll” som innebär att fundera 
hur ämnet kan motiveras för studenterna. 

> TröSKELbEGrEPP är de koncept eller teorier som 
är väsentliga inom ett område och som vi lärare behöver 
fundera lite extra på hur och när vi ska introducera dem för 
att stödja studenterna i deras lärande. 

> SjäLVSTäNDIGhETSTrAPPAN är en modell för att 
diskutera vad studenterna behöver lära sig för att lära, det 
vill säga för att bli professionella studenter, vad de behöver 
lära sig för att kunna delta i och träna uppgifter inom 
området och vad de behöver lära sig för att slutligen kunna 
verka självständigt som professionella aktörer. 

> frÅN ämNES- TILL LärANDEfOKUS handlar 
om den förändrade förståele för lärande som vuxit fram, 
där studentens utveckling mot lärandemål står i fokus till 
skillnad från lärares överföring av ämneskunskap.

Sammanfattning
det här kapitlet omfattar LTU:s PEDAGOGISKA IDÉ och vad den handlar om för lärare. 

det kan exempelvis vara att fundera kring hur vi bidrar till att studenterna utvecklar sitt 

engagemang, uthålliga arbete och självständighet under kursen och under hela utbildningen.
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ENGAGEMANG • UTHÅLLIGT ARBETE •SJÄLVSTÄNDIGHET

1. Planera
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> Hur kan jag som lärare använda min tid mer effektivt
 och rimligt?
> Hur vet jag att det jag gör bidrar till att studenterna
 lär sig? 

Vårt uppdrag som lärare är att stödja studenternas lärande. 
Trigwell m. fl. (2000) betonar även att för att vara en bra lärare bör 
vi kunna beskriva hur det vi gjort har bidragit till studenternas 
lärande.  När vi har det klart för oss är vi på god väg att utvecklas 
till lärare som har en medveten idé om vårt uppdrag och vi kan 
utforma en konstruktiv kursdesign. 

Vi ska dock komma ihåg att vår roll är att utveckla förutsättning-
ar för lärande; dvs. aktiviteter som bidrar till att studenterna kan 
öva och examinationsuppgifter som examinerar tydliga kursmål. Vi 
lärare designar kursen för studenternas lärande, sedan är det upp till 
studenterna att ta ansvar för lärandet. 

En bra lärare lägger sin tid på rätt saker och kan förklara och mo-
tivera varför just de utvalda aktiviteterna eller uppgifterna är bra för 
just den kursen eller utbildningen. Svårare än så behöver det inte 
vara. Svårigheten ligger i att veta att det vi gör faktiskt bidrar till 
lärande. Vi tror antagligen att det gör det, men hur kan vi veta? Det 
är anledningen till att vi behöver planera vår kurs så att vi efteråt 
kan säga att vi vet att det vi gör bidrar till att studenterna lär sig. 
Fundera över följande frågor: 

Bra lärare

tydliga mål som är relevanta för utbildningen, arbetslivet, samhället 
och livet i största allmänhet. En bra lärare kan skapa ett kursupplägg 
som stödjer studenten att nå målen, helt enligt det tidigare nämnda 
Constructive Alignment perspektivet. Det är en lärare som har för-
måga att integrera en djup ämneskunskap med både personliga och 
professionella färdigheter. Bra lärare har god pedagogisk kompetens, 
vilket innebär att förstå att undervisningen stödjer ett visst lärande 
och att kunna utforma en strategi för att kvalitativt öka studenter-
nas lärande.  

En bra lärare släpper inte igenom mindre bra resultat för att vara 
“snäll”, eller för att få bra genomströmning på kursen, en bra lärare 
ser till att upprätthålla god kvalitet, för studentens och utbildning-
ens bästa.  

En viktig aspekt är att en bra lärare med en genomtänkt kurspla-
nering ofta kan hantera sin arbetstid på ett mer effektivt och rimligt 
sätt. Som lärare kan vi ha fulltecknade scheman för alla möten med 
studenterna och hanterande av deras kursuppgifter. Vi ska även 
fortsättningsvis möta studenterna, det är en av de viktigaste aspek-
terna för lärande, men vi ska fundera över vad mötet och uppgif-
terna ska bestå av så att det på bästa sätt bidrar till deras utveckling. 

VAD är EN brA LärArE EGENTLIGEN? Att planera en kurs handlar 
inte enbart om läraktiviteter och att lägga schema. Det handlar 
även om att fundera över hur vi som lärare kan bidra till studen-
ternas lärande. 

En mindre bra lärargärning kan till exempel vara en person som 
står inför sin klass och mumlar något mekaniskt och osamman-
hängande bakom en hög med anteckningar, medan hälften av klas-
sen sover och de övriga håglöst gör några lösryckta anteckningar 
och meningslöst klottrar vid sidan av i anteckningsboken. Både lä-
raren och studenterna försöker bara överleva till slutet av lektionen. 
Ramsden (2003) menar att den sortens “föreläsnings-stereotyp” är 
ineffektiv för att stödja studentens lärande; den  sortens envägskom-
munikation är framförallt ett slöseri med kunskap, erfarenhet, tid 
och möjligheter. 

Alla vi som har upplevt när lärande fungerar bra, antingen för 
egen del eller i form av upplevelsen av en skicklig lärare, kan nog 
hålla med om att undervisning, även om det aldrig är lätt och kan 
vara både påfrestande och ibland nästan plågsamt, ändå är en belö-
ning i sig när det fungerar bra.

En bra lärare är enligt Edström (2014) en lärare som kan utforma 

>  Ämneskunskap

>  Professionell kompetens

> Personlig erfarenhet

>  Pedagogisk kompetens
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En annan aspekt som hänger samman med vad 
studenterna ska kunna efter kursen är examens-
målen. Dessa ska finnas som en riktlinje för mål, 
genomförande och examinering i alla utbildningens 
kurser. Examensmålen behöver diskuteras med 
utbildningsledare och andra lärare med jämna 
mellanrum för att säkra att kursen bidrar till att 
utveckla studenterna mot dessa mål.

Det här sättet att tänka kan vara nytt för en del, 
som utvecklar kurser baserat på sin kunskap om ett 
ämne och sitt egna sätt att lära, utan att reflektera 
kring vad yrkespersoner idag behöver eller vilka 
kompetenser som utbildningen som helhet ska bi-
dra till. För att kursen ska upplevas som meningsfull 
för studenten är det alltid viktigt att kunna relatera 
den till vad de redan lärt sig, och vad de ska lära sig, 
i andra kurser under utbildningen och vad de ska 
använda kunskaperna till i sitt kommande arbetsliv. 

Fundera på vad studenterna ska kunna göra inom ämnet eller 
området efter kursen eller utbildningen. Att kunna motivera 
ämnet eller området ger ofta en verklighetsanknytning och gör 
det relevant för studenterna att ta sig an sitt lärande engagerat och 
uthålligt. 

Det är två olika pedagogiska kompetenser som vi behöver 
behärska i planerandet; dels handlar det om att kunna inspirera 
studenterna att ta sig an sitt lärande och dels handlar det om att de-
signa uppgifter som gör att studenterna själva kan utforska ämnet. 
Det minimerar vår lärarinsats; vi behöver inte beskriva varje steg 
de ska ta på stigen - de kan gärna springa i förväg och upptäcka 
något spännande där framme. En genomtänkt planering är av den 
anledning värd att lägga lite tid på, eftersom den kan minimera vår 
insats, med mer lärande som resultat. 

Kursens relevans för studenterna är en viktig aspekt för att de ska 
kunna ta sig an sitt lärande. Upplever de inte kursen som relevant 
kommer vi antagligen ha få engagerade studenter. Här kommer 
vår egen expertis och erfarenhet väl till pass. Det kan vara att vi 
själva funderar hur vi "använder" ämnet eller området. Det är även 
bra att med jämna mellanrum diskutera ämnet eller området med 
kollegor, utbildningsledare, alumni och andra personer som är 
verksamma inom området för att säkerställa att kursen bidrar med 
uppdaterade och relevanta aspekter inom området. Studenterna 
lär sig bäst när de är motiverade. Vi behöver kunna beskriva varför 
det är bra för dem att utveckla den kunskap eller kompetens, som 
kursen omfattar. 

Planera kurs för lärande

En bra lärare  
lägger sin tid på det 
som bidrar till att 
studenterna lär sig 
och minimerar sin 
tid på det som inte 
bidrar till att 
studenterna lär sig
(EDSTRÖM, 2014)

När VI fÅr UPPDrAGET ATT GENOmförA EN KUrS är det några 
saker som vi bör fundera på om vi kan besvara: 

> Varför finns kursen? 
> Vad ska kursen bidra till? 
> Vad har studenterna lärt sig innan kursen? 
> Hur kan vi bygga vidare på det?
> Vad ska studenterna använda kunskaperna/  
 färdigheterna till efter kursen?

Att en kurs finns till för att den är tänkt att bidra till någon del 
i studenternas utbildning kan vara viktigt att påpeka. Istället för 
att tänka på kursen som att den handlar om ett visst ämne och 
innehåller  vissa uppgifter, kan vi försöka se den som en upptäcks-
färd; vi ska möjliggöra för studenterna att utforska ett ämne eller 
ett område och de behöver göra ett antal aktiviteter för att utforska 
det. 

I planeringsfasen av en kurs kan den didaktiska triangeln vara ett 
bra verktyg. Den handlar om att fundera kring vår sociala roll och 
vår ämnesroll som lärare. 

> Hur kan vi motivera ämnet/området för att stödja   
 studenterna att engagera sig uthålligt?
> Hur kan vi stödja studenterna att självständigt utforska  
 ämnet/området?
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missar delar av sin utbildning. Andra studenter, och även de tidigare 
efter en tid med orimliga krav, kommer att utveckla en studiestrate-
gi av att ta reda på: 

> Vad kommer lärarna att bedöma och vad kommer  
 de inte att bedöma?

> Vilka aktiviteter är avgörande att vara med på för att  
 klara kursen och vilka är det inte? 

> Vad är lärarna intresserade av och vad gör de bara  
 för att de måste? 

är väsentliga för studenterna att ha med sig. Alla lärare känner dock 
inte till vad deras ämne ska bidra till i studenternas utbildning. Det 
är viktigt att vi tar reda på vilka studenter vi har i klassrummet och 
klargör för dem vad de kan använda ämnet till i sitt framtida arbets-
liv. Om studenten inte förstår hur ämnet hänger samman med deras 
utbildning, inte ser den röda tråden mot målen för utbildningen, 
och om vi lärare dessutom inte inser att studenten inte enbart har 
vårt eget ämne som specialintresse, då kan det bli problematiskt. 

studiestrateGier
En del studenter som i början av sin utbildning ställs inför lärare 
med orealistiska kursplaner försöker ofta göra allt som läraren 
kräver. De har en begränsad tid och försöker desperat läsa allt som 
läraren listat upp och göra allt det som läraren sagt åt dem att göra 
utan att förstå varför det är relevant för dem eller hur de ska ta 
sig an lärandet. De litar fullt på att lärare är personer som vet vad 
de gör och att det är detta som krävs av dem som studenter vid 
universitetet.  

Gibbs och Habeshaw (1998) menar att en del studenter som 
försöker tillfredsställa orimliga krav från lärarna därmed blir pres-
sade att satsa på att bara klara delar av kursen, med resultatet att de 

Formulera mål

KUrSmÅL fOrmULErAS mED SyfTE ATT VArA ETT STöD för 
både lärare och studenter; de ska hjälpa studenten att förstå vad 
det är som ska visas och de ska stödja lärarna i bedömningspro-
cessen; har studenten visat måluppfyllelse? Kursens innehåll och 
aktiviteter ska bidra till att studenterna kan nå kursmålen. För att 
studenterna ska uppnå kursmålen är det vårt uppdrag som lärare 
att formulera tydliga mål som beskriver för studenterna vad det är 
som förväntas av dem.  Vårt fokus flyttas från lärarna till studen-
terna och från inlärningsprocessen till lärandemålen (Gronlund, 
2003). 

Formulera mål så att de hjälper studenten att förstå vad det är 
som värderas och som därmed ska visas i samband med exami-
nation. Anledningen till att vi lärare bör lägga tid på att formulera 
målen klart och tydligt är att de ökar chansen för studenterna att 
faktiskt uppnå målen. Tydligt formulerade mål gör att vi kan lägga 
mindre tid på att förklara varje enskild uppgift. Istället kan vi hän-
visa till målen som avser den uppgiften. Tydliga mål hjälper därmed 
oss lärare att lägga tid på rätt säker.

realistiska kursmål
Vi behöver även tänka igenom hur vi kan formulera mål som är 
realistiska. Lärare som är engagerade i sitt ämne vill ofta väl. De 
kan dock vilja lite för mycket, genom att tro att studenterna ska 
förstå allt inom ämnet, i en kurs som går på halvfart under tio 
veckor. Vi kan fundera över hur lång tid det tagit för oss själva att 
förstå ämnet, och vad som gjort oss intresserade från första början. 
Det är ofta en bra beskrivning för studenterna som kan hjälpa 
dem att ta sig an ämnet.  

Vi har en begränsad tid med studenterna. Många studenter läser 
två kurser samtidigt. Det är orealistiskt att tro att studenterna ska 
förstå hela ämnet eller området efter en kurs. Är ämnet avgöran-
de för studenternas utbildning bör det finnas flera kurser som 
fördjupar förståelsen. Är det en del av studenternas utbildning bör 
vi lägga oss på en realistisk nivå och tänka på att studenterna oftast 
får bättre förståelse om vi håller oss till några klart avgränsade delar 
av ämnet.  

Överbelastning, det vill säga för mycket information eller för 
många uppgifter, försvårar för studenten att verkligen lära sig. Mer 
tid och bearbetning på djupet av färre uppgifter är ett bättre recept.

De flesta utbildningar innehåller ett antal kurser med ämnen som 

> Tydliga mål klargör vad kursen/utbildningen ska leda till, därmed ökar chansen att vi hamnar där

> Tydliga mål stödjer läraren i planeringen av kursen och dess aktiviteter

> Tydliga mål är en hjälp vid bedömning av studenternas prestationer

> Tydliga mål stödjer studenten att prioritera vad som är viktigt och vad är mindre viktigt

> Tydliga mål bidrar till att förenkla utvärderingar av aktiviteten eller kursen och den progression  
 av examensmål den ska bidra till
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> Kursmål bör beskriva vad studenten kan göra som  
 ett resultat av en kurs, detta ökar motivationen för  
 studenten att ta sig an sitt lärande 

> Motivation och engagemang är ofta stort när   
 studenten upplever ett behov av att lära sig mer,   
 för att kunna lösa uppgifter som upplevs som   
 relevanta 

>  Kriterier för bedömning av målen som formuleras   
 i form av vad som är bristande, hög, respektive   
 mycket hög kvalitet är ett stöd för studenternas   
 lärande 

Kanske känner du igen en del av detta, flera lärare vittnar om 
studenter som frågar vad de måste göra för att klara kursen eller 
som frågar om ett visst föreläsningspass verkligen är viktigt att 
vara med på. 

Det finns forskning som tyder på att studenter som utvecklat en 
strategi av att bara göra vad de absolut måste, klarar sig bättre än de 
som försöker ta sig an allt som lärarna vill att de ska medverka i (se 
Gibbs & Habeshaw, 1998). 

Som lärare kan man bli beklämd över att studenten bara verkar 
engagerad i betyget, det tar liksom bort det roliga med under-
visning;  att studenterna är entusiastiska och intresserade av ens 
eget intresseområde.  Istället för att klaga på studenterna finns det 
anledning att fundera på om kursmålen kan formuleras annorlunda, 
så att de upplevs som värdefulla av studenterna.

Vi bör även kunna svara på hur vi vet att studenten uppnått 
målen. Har vi det klart för oss är det lättare att möta studentens 
frågor om hur eller varför vissa saker ska göras i kursen och det är 
dessutom enklare för studenterna att förstå vad och hur de ska göra. 

Ett exempel är att göra en första skiss över de mål kursen ska 
ha, vilket innehåll den ska ha och vilka kunskapskrav som ska gälla 
i kursen och sedan diskutera detta med några utvalda personer. 
Fundera över hur du sedan ska beskriva bedömningskriterier till 
studenten, det vill säga kunna formulera vad som är bristande, hög 

respektive mycket hög kvalitet. 

> Hur vet vi att studenterna uppnått målen?
> Hur vet studenterna att de uppnått målen?
> Vad är bristande respektive mycket hög kvalitet? 
> Hur bedömer vi det? Hur förmedlar vi det till studenterna?
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I och med att "ytkunskaper" oftast är enklare att mäta, finns en 
risk att vi utformar examinationer mot dessa. Därmed styr vi, med-
vetet eller omedvetet, studenterna mot en ytinriktad studiestrategi. 
Vi kan påverka hur studenterna lär sig. Tidigare beskrevs att studen-
ter kan utveckla en strategi av att enbart göra det som behövs för 
att klara kursen. Om vi utformar målen och aktiviteterna på ett 
sådant sätt att de automatiskt behöver utveckla en djupare form av 
förståelse får vi dubbel belöning; studenterna blir mer självständiga 
från oss lärare och når dessutom en djupare förståelse av ämnet. 

SOLO - Structure of Observed Learning Outcomes - är en 
taxonomi som utvecklats av Biggs och Collis (1982). Den omfattar 
en modell för bedömning av studentens lärande. Modellen kan 
användas som grund för att formulera betygskriterier för den egna 
kursen och för att beskriva för studenterna vad de behöver visa för 
att uppfylla målen. Modellen är uppbyggd i fem olika kunskapsni-
våer som kan användas för att bedöma studenternas svar och för att 
ge dem feedback på hur de kan utvecklas mot de högre nivåerna, 
se tabell 1.

Bedöma lärande

När VI TALAr Om mÅL, LärANDE OCh KUNSKAPSKVALITET kan 
det vara bra att fundera kring taxonomier. En taxonomi beskrivs 
som både en analys av och en systematisering av lärandemål (Pet-
tersson, 2008).  En taxonomi används i första hand för att se att 
de mål vi utformar för en kurs innehåller olika kunskapskvaliteter 
och som en checklista för att se att studenten uppnått lärandemå-
len. En klassificering av lärandemål innebär att kunna beskriva 
målen i termer av vad studenten ska visa för kunskapskvaliteter 
för att ha uppnått en specificerad nivå av kunskap.  

De vanligast förekommande taxonomierna är Blooms  och 
SOLO  taxonomin. Blooms taxonomi utformades under början 
av 1950-talet med syftet att kunna diskutera tentamensfrågor tvärs 
över olika discipliner. Den innehåller en klassificering av lärande, 
som numera kan sägas hänga samman med yt- respektive djupin-
lärning. 

I korthet innebär ytinlärning att memorera fakta  och procedurer 
utan att på ett djupare plan förstå  eller kunna tillämpa den. Det 
kan exemplifieras genom att studenten ska lära sig lösningen (facit) 
på ett givet problem. 

Djupinlärning innebär att studenten utvecklar en förståelse av 
begrepp och underliggande principer som kan användas i andra 
sammanhang än just de som studenten provat vid kurstillfället 
(Trigwell m.fl., 1999). Det innebär att studenten ska kunna använda 
sin förståelse för att lösa problem även i obekanta sammanhang. 
Det  innebär i sin tur att en djupare förståelse har utvecklats hos 
studenterna (Marton & Säljö, 1976). 

Tabell 1. Visar SOLO taxonomin baserad på Biggs och Collis (1982) 

solo taXonomi

NIVÅ 0 

PrE-

STrUCTUrAL

Studenten har inte 

förstått syftet med 

uppgiften och har 

därmed inte tagit sig 

an uppgiften ordentligt 

eller på lämpligt sätt. 

NIVÅ 1 

UNI-

STrUCTUrAL

Studenten har endast 

förstått en relevant 

aspekt och identifierar 

inte andra aspekter.

NIVÅ 2 

mULTI-

STrUCTUrAL

Studenten visar 

förståelse för flera 

relevanta aspekter 

men de relateras 

inte till varandra och 

studenten visar inte 

förståelse för hur de 

hänger samman. 

NIVÅ 3

rELATIONAL

Studenten visar 

förståelse för hur 

de olika aspekterna  

relaterar till varandra 

och bildar en helhet. 

NIVÅ 4 

ExTENDED 

AbSTrACT

Studenten visar 

djup förståelse 

för aspekter i en 

integrerad helhet och 

kan konceptualisera 

detta till en högre 

abstraktionsnivå 

och generalisera för 

användning inom 

ett annat ämne eller 

område. 
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SVAr PÅ SOLO NIVÅ 3
"det finns många orsaker till varför studenter 

inte utvecklar avsedd kunskap. det är viktigt att 

studenterna uppfattar kunskapen som meningsfull och 

att de både kan engagera sig i kunskapsområdet och 

arbeta uthålligt. För att göra detta behöver de samtidigt 

utveckla självständighet. både lärare och varje student 

har olika behov så ett sätt är inte bäst för alla och i alla 

ämnen."

Studenten visar i det här svaret förståelse för hur olika 

aspekter relaterar till varandra och ger en övertygande 

argumentation för detta. 

SVAr PÅ SOLO NIVÅ 4
"det korta svaret är att studenterna inte uppfattar 

situationer som stöder dem att utveckla den avsedda 

kunskapen. det finns både aspekter som aktivt hindrar 

studenter från att lära och aspekter som behövs för att 

stimulera lärprocesser. 

 illeris (2007) anger ett antal aspekter som kan 

hindra lärande, och det kan till exempel vara rädsla 

eller upplevd överbelastning som gör att studenterna 

värjer sig för situationen. 

 det kan också vara att lärare och studenter inte 

kommunicerar på ett lämpligt sätt, det vill säga att det 

inte skapas en  situation som stöttar studenternas 

lärande. Stödjande situationer inbjuder studenter att 

engagera sig på olika sätt i kunskapsområdet, hjälper 

dem att skapa strukturer som underlättar för dem att 

arbeta uthålligt och stimulerar och underlättar för dem att 

arbeta självständigt tillsammans, för att kunna nyttja tid 

och tillgängliga resurser effektivt. 

 Personligen tycker jag att den formativa 

återkopplingen är bland det viktigaste, där studenten 

ges information om hur läraren ser på styrkor i det som 

är nuläget, visar på vilka kvaliteter slutmålet bör ha och 

ger vägledning om hur nästa steg skulle kunna se ut. 

Samtidigt får läraren vägledning om hur studenterna 

ligger till och vad de behöver för att utvecklas mot 

lärandemålen."

det här svaret på frågan visar med en övertygande 

argumentation att studenten har förstått flera aspekter, 

kan relatera dem till varandra och kan ge en personlig 

reflektion i förhållande till sakfrågan. med ett sådant här 

svar visar studenten djup förståelse. 

 det är intressant att se att studenten på nivå 4 

skriver: ...det korta svaret är...". Ofta behöver studenterna 

använda sig av en mer uttömmande argumentation för att 

visa förståelse, och vi behöver tydligt visa att vi efterfrågar 

argumentationen, och inte endast upprepad fakta, för ett 

svar av godkänd kvalitet.

frÅGA (TILL STUDENTEr)
vad kan vara orsaken till att studenter inte lär sig?

SVAr PÅ SOLO NIVÅ 0 
"därför att de inte lär sig. Studenterna utvecklar inte 

avsedd kunskap om de inte lär sig och lär de sig inte så 

når de inte målen."

här märks det att studenten inte har förstått poängen, 

utan istället svarar genom att upprepa frågan, och föra ett 

cirkelresonemang, vilket inte visar på förståelse. 

SVAr PÅ SOLO NIVÅ 1 
"därför att de inte engagerar sig. Om studenterna inte 

engagerar sig och bearbetar sin förståelse av något sker 

ingen kunskapsutveckling."

Studenten har i det här svaret endast visat förståelse av en 

aspekt, och därmed endast grund förståelse. 

SVAr PÅ SOLO NIVÅ 2
"därför att studenterna inte får möjlighet att engagera 

sig, arbeta uthålligt och utveckla självständighet. Om 

studenterna inte får möjlighet till detta finns stora hinder 

för att de ska utveckla avsedd kunskap."

i det här svaret har studenten förstått flera relevanta 

aspekter, men inte hur de hänger samman eller relaterar 

till varandra. Svaret blir av den anledningen kort och utan 

övertygande argumentation. 

Ibland när uppgifter ska bedömas kan man som lärare uppleva att 
studenterna inte har förstått. För att visa hur SOLO-taxonomin 
kan användas för att bedöma studenternas visade kunskap exem-
plifieras i rutan till höger några kvalitativt olika svar. Det här är 
exempel på hur SOLO-taxonomin kan användas för att bedöma 
förståelse.  

Det är viktigt att vi visar studenterna de olika nivåerna, så att de 
får en målbild att sträva mot. Om studenterna tror att det räcker 
med ett svar på nivå 1, så lär de heller inte ge ett svar på en kvalita-
tivt högre nivå. 

I figur 4 sida 50, visas en taxonomi baserad på Bloom (i Petters-
son, 2008). Den visar exempel på vad studenterna fokuserar vid 
yt- respektive djupinlärning.  Tabellen kan användas för att utforma 
uppgifter eller aktiviteter där studenterna ska uppvisa någon av 
kvaliteterna för att visa att de uppnått målen. Diskussioner kring 
taxonomin kan vara ett stöd för att utforma uppgifter med en tyd-
lig och uttalad idé om vad studenten ska visa för de olika nivåerna. 
Frågor att fundera kring: 

> Hur kan vi formulera kursmålen så att studenterna  
 tar sig an en djupare förståelse?

> Vad behöver studenterna göra för att utveckla   
 djupare förståelse? 

> Hur kan vi beskriva vår bedömning av målen   
 så att det leder till att studenterna tar sig an en   
 djupinlärningsstrategi?
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Figur 5. Beskrivning av lärandemål baserad på Bloom’s taxonomi återgiven i Gronlund (2003)

fAKTA förSTÅELSE TILLämPNING

"Komma ihåg"

definiera
beskriva
nämna
välja

identifiera
lista

lokalisera
Citera

recitera
Upprepa
markera

ange

Studenten ska kunna återge 
någon annans definition av 
enskilda fakta, begrepp, 
principer och termer
Ex. vad är...? vem är...? hur 
många...?

"Förstå med egna ord"

Förklara
Försvara

Skilja
Utveckla

generalisera
ge exempel

Förutse
Skriva om

Sammanfatta
använda

Studenten ska kunna förklara 
begreppet genom exempel på 
dess användning med egna 
ord.
Ex. beskriv a med egna ord...
Ex. visa skillnaden mellan b 
och C...

"använda"

tillämpa
beräkna
bevisa

Upptäcka
modifiera
verkställa
Förutse

Producera
relatera

visa
lösa

använda
Skissera

Studenten ska kunna använda 
ett begrepp eller en princip i en 
verklig situation.
Ex. hur kan du använda X i 
område Y?
Ex. vilken slutsats kan du dra 
från a i samband med b?

ANALyS SyNTES VärDErING

"Förstå strukturen"

identifiera
Urskilja
illustrera
Peka ut
relatera

välja
Separera

indela
Sortera

differentiera
ange

Kritiskt bearbeta

Studenten ska undersöka ett 
fenomen och identifiera vissa 
delar och aspekter.
Ex. varför är inte a samma sak 
som b?
Ex. hur kommer det sig att X 
visar likhet med Y?

"Skapa ny struktur"

Kategorisera
Kombinera

Ställa samman
Utarbeta
Skapa

tänka ut
Konstruera

Förklara
Framställa
modifiera

Organisera
Planera

rekonstruera
relatera Sammanfatta

Studenten ska kunna 
kombinera ett antal principer till 
en ny fungerande strategi.
Ex. vad skulle hända om a 
byttes ut mot b?
Ex. Utforma alternativ lösning  a

"värdera och bedöma"

jämföra
Komma fram till

Kontrastera
Kritisera
Förklara
motivera
bevisa
avgöra
relatera

Sammanfatta
Stödja

Försvara
Föreslå

ta ställning

Studenten ska kunna bedöma 
och värdera användningen av 
den nya strategin gentemot olika 
aspekter.
Ex. jämför X med Y och bedöm 
utifrån kriterierna Z och W. 
Ex. vad anser du om a i 
förhållande till E? 

ytinlärning Djupinlärning
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> Vilka aktiviteter bidrar till att studenten uppnår målen?
> Hur kan aktiviteterna utformas så att de upplevs relevanta för att uppnå målen?

redan har och hur de kan förbättra sina prestationer.  Studenterna 
gör om uppgiften och examineras sedan och får betyg på uppgif-
ten. Den sista gången behöver vi inte ge feedback, de ska redan ha 
klart för sig hur en bra uppgift ska se ut. 

som den återkoppling som sker under en kurs då studenterna fort-
farande har möjlighet att förbättra sina prestationer, och summativ 
feedback, som den återkoppling som sker efter det att kursen är 
avslutad. Den sistnämnda är den aktivitet som bidrar minst till 
studenternas lärande, enligt Ramsden, 2003. 

Ett exempel på summativ feedback är att skriva utförliga kom-
mentarer på en skriflig tentamen, som sker efter det att kursen är 
avslutad. Det är i stort sett bara bortkastad tid för oss lärare. Vi ägnar 
massor av vår tid åt något som studenterna i många fall inte ens 
läser. Samma sak med rapporter, vi ägnar timmar åt att kommentera 
i detalj vad studenterna ska ändra, men bidrar i liten utsträckning 
till att studenterna verkligen förstår varför det ska ändras. Studen-
terna ändrar efter våra kommentarer, vi är nöjda och studenterna 
är nöjda, men kommer antagligen upprepa liknande brister i nästa 
rapport.  

Det är bortkastad tid, som vi kan ägna åt att stöjda deras lärande 
på bättre sätt. Precis som Edström (2014) beskriver är det lätt att 
vara kontraproduktiv; syftet är inte att just den rapporten ska bli 
bra utan att studenten ska utveckla färdigheten att skriva riktigt bra 
rapporter inför kommande kurser och inför sitt framtida arbetsliv. 

För att påverka studentens utveckling och åstadkomma något 
som verkligen har effekt på lärandet kan vi lägga in en tidig akti-
vitet med feedback i kursen. Studenterna får göra något; skriva en 
rapport, göra en laboration, göra en presentation eller någon annan 
uppgift som är relevant för kursen. Därefter får studenterna feed-
back på sin prestation. Feedbacken ska klargöra vilka kunskaper de 

Utveckla läraktiviteter

LärAKTIVITETEr är ALLA DE mOmENT, uppgifter och tillfällen 
som ingår i en kurs. Aktiviteterna ska utformas så att de bidrar till 
att studenten når målen och så att studenterna upplever dem som 
relevanta för att nå målen. Som lärare lägger vi ofta schema för en 
kurs i förväg, det vill säga, vi funderar över vilka tillfällen vi ska 
möta studenterna och vilka moment studenterna ska genomgå 
före, under, mellan och efter dessa möten. 

När vi planerar kursen behöver vi fundera över hur mycket tid 
vi tänker oss att studenterna ska lägga på aktiviteterna för att uppnå 
målen. Som tidigare nämnts kan en för stor arbetsbelastning leda till 
att studenternas strategi blir att hoppa över vissa moment, inte till 
att de lär sig bättre.  Vi hör talas om att studenter lägger för lite tid 
på sina studier och behöver fundera vad vi ska göra för att de ska 
kunna arbeta under hela kursen. Samtidigt behöver vi lära oss att 
ägna vår tid på det som stödjer studenternas lärande. 

Principen är att utforma uppgifter som bidrar till att studenterna 
ägnar tid åt sitt lärande, utan att vi lärare ägnar mer tid än tidigare.  

feedback

Feedback, eller återkoppling, på prestation är den aktivitet som 
anses bidra allra bäst till lärande (Ramsden, 2003). Det avgörande 
är att ge feedbacken vid rätt tillfälle, när den fortfarande bidrar till 
lärande, och att utforma feedbacken så att studenterna förstår hur 
de kan utvecklas.  

Biggs och Tang (2011) använder begreppen formativ feedback, 

UPPGIfT bETyG

Figur 6. Modell för feedback inspirerad av Edström (2014). 

fEED
bACK
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För att förtydliga för studenterna vad vi är ute efter bör vi ge 
feedback på vad som är bra i nuläget, vad som saknas i förhållande 
till var vi vill att de ska vara (kursmålet) samt vad nästa steg kan 
vara för att ta sig dit.  

För att verkligen engagera studenterna och få dem att arbeta 
uthålligt och självständigt bör vi utforma kursen så att de arbetar 
kontinuerligt under hela kursen, inte bara i slutet inför en skriftlig 
tentamen som bidrar mindre bra till djupinlärning. 

Vi bör utforma en mängd tillfällen när studenterna ger feedback, 
får feedback och diskuterar feedback. Studenterna blir ofta nöjda av 
att få feedback, de upplever att de fått något tillbaka av läraren eller 
av kurskollegor. Feedback kan även ges i form av diskussionssemi-
narier, vilket bidrar till lärande. 

En bra kursdesign är utformad med noga genomtänkta formativa 
feedbackmoment under hela kursen. Det stödjer studenternas 
möjlighet att arbeta uthålligt under kursens gång, vilket bidrar till 
deras lärande. Formativ feedback under det pågående arbetet har 
stor påverkan;  den ger vägledning och därmed möjlighet till ut-
hålligt arbete och kan dessutom visa alternativa sätt för studenten 
att engagera sig ännu mer. Feedback kan baseras på tre frågor, se 
även figur 8:  

> Hur går det just nu? (i relation till kursuppgift)

> Vart ska du? (i relation till kursmålet)

> Vad kan vara nästa steg?

Hattie och Timperley (2007) beskriver vidare olika aspekter att ge 
feedback på; 

> Hur produkten eller resultatet av kursuppgiften kan  
 utvecklas

> Hur metod, tillvägagångssätt eller process studenten  
 antagit kan utvecklas

> Hur studentens ansats eller engagemang i uppgiften  
 kan förändras 

PrODUKT

hur går det just nu? 
(i relation till kursuppgift)

Vart ska du? 
(i relation till kursmålen)

Vad kan vara nästa steg?

mETOD

ANSATS

Figur 7. Modell för feedback 
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peer revieW
En effektiv aktivitet som bidrar till studenternas lärande och som 
dessutom minskar vår egen arbetsbelastning är att nyttja studen-
terna själva till feedbackmoment. Inom universitetsvärlden är 
de flesta bekanta med begreppet 'peer review'. Det innebär att 
erfarna kollegor granskar, vanligen en text, och bedömer den 
utifrån några kriterier. Samma metod, men med lite annorlunda 
tillämpning, kan användas för studenter. Utifrån givna kriterier 
och riktlinjer är de fullt kapabla att ge varandra feedback. 

Att ge feedback till andra är ett lärmoment både för den som ger 
och den som tar emot.  Lärandet består i att sätta sig in i hur en an-
nan person tänkt kring något. För att kunna kommentera det måste 
jag själv vara insatt i ämnet eller området på ett visst plan. 

Det finns en mängd olika tillämpningar på hur studenterna 
själva kan användas för feedback. Edström (2014) visar ett exempel 
på kurs där varje vecka innehåller 3 pass; en introduktion till nya 
avsnitt och uppgift, en feedbacksession och en workshop med 
möjlighet till stöd och diskussion. Feedbacksessionen består av att 
studenterna får läsa varandras uppgifter och bedöma dem i grupper. 
Därefter får studenten tillbaka uppgiften och diskuterar dem. 
Studenten kan sedan utveckla efter kommentarerna. Proceduren 
upprepas sedan under hela kursens gång; studenterna får en mängd 
formativ feedback och möjlighet att utveckla sina uppgifter och 
fördjupa sitt lärande. 

LärArLEDD fEEDbACK
-SESSION: 
(Ej VECKA 1) 

> Studenterna får varandras uppgifter

> De skriver feedback med rödpenna. 

> Studenterna får tillbaka sina   
 uppgifter och läser   
 feebacken direkt

> Lärare och studenter diskuterar  
 feedbacken

> Läraren samlar in tidigare uppgifter  
 för betygssättning

måndag tisdag Onsdag torsdag Fredag

INTrODUKTION TILL NyTT 
AVSNITT OCh Ny UPPGIfT

Lärare introducerar ett nytt avsnitt 
och den uppgift som studenterna 
ska arbeta med under veckan 

Figur 8. Modell för kursdesign baserat på feedback, med inspiration från Edström (2014)

WOrKShOP

> Studenterna arbetar 
 med uppgiften

> Lärare finns där för 
 stöd och diskussion
 om så behövs. 

Samma procedur kommande kursveckor 
till slutlig inlämning och betygssättning id 
kursens slut

EGET ArbETE 
Studenterna ska 

> Läsa på och implementera teori i uppgiften

> Testa och verifiera normal användning och  
 extremfall

> Undersöka kreativt olika varianter, visa att du  
 kan tänka själv...

> Skriva en kort rapport (2-3 sidor) där metoden,  
 begränsningar och tillämpning beskrivs
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> Vilken tid har vi till förfogande i kursen? 
 Vilken tid har studenterna till förfogande: 
 hur fördelas arbetet?

> Vilka aktiviteter kan göra att studenterna engagerar  
 sig uthålligt och självständigt (med och utan   
 läraren)? 

> Vilka aktiviteter har mest effekt?

Viktigt för en sådan här modell är att göra klart för sig om kurs-
målen tillåter att en student får 0 p på en uppgift och ändå kan få 
godkänt på kursen. 

Alltför många aktiviteter i en kurs hindrar studenten att nå 
förståelse. Upplevd orimlig press är som tidigare nämnts en viktig 
anledningen till att studenten tar sig an en ytinriktad studiestrategi. 
En aspekt av detta är att lärare som är fokuserade på sitt ämne, sin 
presentation och innehållet i den snarare än vem som är i bänkarna 
framför katedern riskerar att få studenter som anammar en ytinrik-
tad studiestrategi. 

Studentfokuserade lärare, de vill säga de som är intresserade och 
engagerade i att studenten lär sig, får oftare studenter som tar sig 
an djupinriktad studieansats (Trigwell m.fl., 1999). Det innebär att 
vi som lärare bör vara medvetna om att vi påverkar hur studenten 
tar sig an sitt lärande. Det är viktigt att tänka över sin lärarroll och 
vad studenterna behöver. Den traditionella stereotypa lärarrollen 
är informerande och kontrollerande, lärande stimuleras av det rakt 
motsatta (ibid.).  

Om vi lärare är engagerade i studenternas lärande ökar förutsätt-
ningarna för att studenten ska bli intresserad och motiverad att ta 
sig an aktiviteterna (Ramsden, 2003). För oss lärare innebär detta 
att fundera kring hur vi kan inspirera på olika sätt, hur vi kan va-
riera vårt sätt att skapa lärandesituationer, så att studenter med olika 
förutsättningar för lärande kan ta sig an sin egen lärprocess bättre. 

bedömninG
För att ytterligare stimulera lärande kan man använda sig av en 
bedömningsskala där varje deluppgift, givetvis efter feedback och 
möjighet till utveckling, ges en poängsumma. I slutet av kursen 
samlas poängen in och ger ett slutbetyg i kursen. Det krävs inget 
extra arbete av läraren mer än att sammanställa poängen för alla 
inlämnade uppgifter under kursens gång. 

Låt oss säga att uppgifterna graderas från 0p för underkänt, 1p för 
godkänt till 2p för mycket hög kvalitet. Att den högre poängsum-
man är satt till mycket hög kvalitet eller briljant, som Edström 
(2014) föreslår innebär att studenterna lägger extra mycket möda 
eftersom de förstår att här krävs det en ordentlig insats. 

Slutbetyget beräknas sedan utifrån antalet uppgifter och antalet 
poäng. Är det 10 uppgifter i kursen är gränsen för godkänt 10 
poäng vilket renderar slutbetyget G. Deltagande i feedbacksessioner 
kan exempelvis ge extra poäng. 

Skala Poäng Kommentar

Underkänt 0 p Händer mycket sällan

Godkänt 1p Det typiska betyget för en god-
känd uppgift av god kvalitet

Briljant 2p Kräver ordentligt med egna initiativ 
och djup förståelse av området

Tabell 2. Baserad på Edström (2014) 
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feedback på tidigare versioner på ett tillräckligt 
kompetent sätt.

Aktiviteter som främjar interaktion, både mellan 
studenter och studenter och mellan lärare och stu-
denter är för övrigt alltid bra för lärande. Diskussion 
kring ett ämne, tema eller område tvingar studenten 
att formulera vad de förstår kring ett ämne vilket 
bidrar till lärande. Interaktionen främjar även social 
motivation; att studenten känner sig som en del av 
en gemenskap, vilket ytterligare bidrar till bättre 
förutsättningar för lärande. 

arbeten, vilket är det vi gör när vi skriver för mycket och för detal-
jerade kommentarer på rapporter till exempel. 

Det kan också vara så att vi tycker att om kursen inte fungerar 
så är det studenternas fel, eller som Edström skriver: “Funkar inte 
den gamla modellen så är det studenternas fel, men prövar jag nya 
metoder och det inte funkar så är det mitt fel”. Vi är alltså rädda för 
att göra fel, det är enklare att skylla på studenterna. 

Om vi håller med om att kurser ska bidra till lärande, och vi vet 
att det är bra att studenter engagerar sig under hela kursen, så kan 
en början till ny kursdesign vara att utforma tydliga kriterier för 
bedömning. Kriterier som tydligt visar vad studenten ska kunna 
göra och hur det kommer att bedömas bidrar till att studenten själv 
kan ta sig an lärandet. 

Ett motsatt förhållande är att det endast är läraren själv som vet. 
Det innebär att studenten hela tiden måste gå till läraren för att få 
återkoppling på det som denna gjort är godkänt. Det går säkert 
an om det är en eller två studenter, men blir snabbt ohållbart om 
det är fler än så.  Det gäller inte läraren som vill vara experten 
som studenterna går till för att få de rätta svaren. För alla andra är 
tydliga kriterier för hur kursmålen bedöms i uppgifterna en sak 
som gör att vi kan använda vår tid mer effektivt. Använd gärna 
studenterna själva till en första bedömning av uppgiften, precis som 
tidigare nämnts. Det bidrar till att de lär sig kunskapskraven, att alla 
studenter får återkoppling vid flera tillfällen och att du som lärare 
lägger mest tid på den viktigaste versionen av ett arbete. Slutversio-
nen kanske du bara kollar upp att studenten hanterat din ingående 

Utforma examination

ExAmINATIONEN är EN AKTIVITET som är högst relevant för läran-
de, om den görs på rätt sätt. Vi lärare kan ha en idé om att man 
ska lära för livet, det vill säga att kunskapsutvecklingen inte ska 
begränsas till en viss kurs, utan ska pågå minst under hela utbild-
ningen, helst under hela livet. Vi kan tycka att vårt eget ämne är 
så intressant att studenterna frivilligt borde ägna all sin tid åt det 
och läsa all litteratur som finns om det. 

För den strategiska studenten kanske detta inte är fallet; exami-
nationen är ofta målet, därefter ägnas inte tid åt ämnet något mer 
förrän möjligen nästa kurs inom samma område.

Det finns ofta en mängd skäl till att vi fortsätter i gamla hjulspår 
och genomför kurserna mer eller mindre likadant varje gång. Det 
kan vara tradition, det är så vi själva lärt oss en gång i tiden, och 
det kan vara rutin, vi gör det vi kan utan att reflektera om det är 
bra för studenternas lärande eller ej. Som Edström (2014) påpekar 
finns det även vissa förväntningar från studenterna; många tror att 
på universitet är det endast skriftliga tentor som gäller. Våra system 
är även utformade för att passa den sortens kursdesign, trots att den 
egentligen inte bidrar särskilt väl till studenternas lärande. Vi har till 
exempel en viss tid för kursernas genomförande som följs av en ex-
aminationsperiod. Under denna period uppmanas vi att inte lägga 
ut aktiviteter för att det kan störa studenternas tentapluggande, som 
förväntas ske intensivt i slutet av kursen. Detta trots att vi vet att 
studenterna borde ägna hela kursen åt “pluggande”. 

Det kan även handla om att vi tycker om att vara experter; vi vill 
vara den som sitter på svaren. Risken är att vi får göra studenternas 

Tänk gärna i nya 
banor när det gäller  
examinationen, ty 
förmågan att idag tänka 
annorlunda än igår, 
skiljer den vise från 
den envise
TROWALD (1997)
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ENGAGEmANG I KUrSDESIGN mED TIDIG ExAmINATION 
OCh fEEDbACKmOmENT

ENGAGEmANG mED "TrADITIONELL" KUrSDESIGN

traditionell skriftlig tentamen är att den har en inbyggd repetition. 
Studenten får en snabb och detaljerad feedback på det de presterat. 
Studenterna kan även uppleva att de är mer involverade och att det 
är mer rättvist, eftersom de får ta del av och  även ges möjighet att 
påverka rättningsmallen. Kraven för bedömning blir också väldigt 
tydliga för studenterna, det är något som de kan ha med sig till 
kommande kurser. 

En variant på denna form av examination är att studenterna får 
rätta varandras tentor. De blir då uppmärksamma på att det finns 
variation av svar och att de måste förstå ämnet för att kunna göra 
en bedömning.  Den här formen av examination gör att tentarät-
tandet blir betydligt trevligare och det spar tid för läraren. 

2-steGs eXamination

En 2-stegs examination är ett relativt enkelt sätt att nyttja både 
gruppinlärning och formativ bedömning i en examination. 
Wieman, Rieger och Heiner (2014) beskriver att användandet av 
två-stegsexamination ökar snabbt vid fysikavdelningen vid Uni-
versity of British Columbia, eftersom både lärare och studenter 
anser att de är väldigt givande. 

Första steget består av att studenterna får genomföra en skriftlig 
tentamen individuellt. Nästa steg är att de i små grupper får arbeta 
med tentan och svara på frågorna igen. 

I en traditionell examen är studenterna ofta intensivt engagerade 
i att besvara frågorna, men får ofta de rätta svaren och/eller feed-

former av eXamination
Examinationen är en utmärkt läraktivitet, en av de bästa eftersom 
studenterna ofta har hög motivation att klara av den. Det är vik-
tigt att komma ihåg att feedbackaktiviteter och examination inte 
är samma sak. Det är alltid läraren som utför examinationen och 
som bedömer för betygssättning. 

Det finns olika former av examination. En är den traditionella 
skriftliga tentamen. Som tidigare nämnts bidrar den i låg grad till 
djupinlärning och tar ofta mycket tid för lärarna. Vi ägnar därmed 
tid på att rätta studenternas tentor och skriva kommentarer som de 
troligen bara kastar en snabb blick på och sedan glömmer bort.  

4 timmars tentan
En annan form av tentamen är Edströms (2014) beskrivning av 
4-timmars tentan.  Det är en aktivitet som omfattar att studen-
terna skriver en skriftlig tentamen under 2 timmar. Därefter är 
det en paus där tentorna kopieras för att försäkra att ingen fuskar. 
Andra delen består av att läraren delar ut tentorna och en röd-
penna till varje student. Studenter och lärare diskuterar igenom 
en rättningsmall, läraren har givetvis sista ordet för hur rättningen 
ska gå till. Studenterna rättar sina tentor och lämnar in till läraren. 
Det hela tar ungefär 2 timmar. Läraren går sedan igenom hela 
bunten med tentor, kollar av att rättningarna är korrekt utförda 
och sätter det slutliga betyget. 

Fördelarna med denna form av examination gentemot en mer 

Kursstart Kursslut

Kursstart Kursslut

Studenterna kommer till kursen 
med förväntningar, läraren högt 
engagerad i föregående kurs

Huvudsaklig examination med 
efterföljande feedback av 1) 

studenter 2) lärare

Inlämning av slutlig 
examinerande uppgift med 

betygssättning av lärare

E
ng

ag
em

an
g/

A
rb

et
sb

ör
da

Studenterna kommer till 
kursen med förväntningar, 

läraren möter upp med 
medveten kursplanering

Tidig uppgift med 
feedback av studenter 

(efter lärares anvisningar)

Huvudsaklig 
kursexamination, 

ex. skriftlig tentamen

Studenter

lärare

Studenter

Lärare

E
ng

ag
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g/
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Figur 9. Visar "traditionell" respektive "icke traditionell" kursdesign
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muntliG tentamen
Muntlig tentamen är ytterligare en variant av examination. Den 
muntliga tentan kan ofta användas till att examinera en djupare 
förståelse av ett ämne och kan även anpassas individuellt (Ed-
ström, 2014). Tentan påverkar studenternas förberedelse, de vet att 
de måste kunna visa förståelse vid ett visst tillfälle och lägger ofta 
mycket tid på att förbereda sig. 

En muntlig tentamen har förstås vissa begränsningar. Den fung-
erar mindre bra för läraren om det är många studenter i en kurs. 
Men om det är ett “lagom” antal studenter kan den ofta fungera 
bättre än andra examinationsformer. 

En variant är att studenten får ett visst antal minuter på sig att 
visa att de uppfyller kursmålen, på valfritt sätt. Det bygger på att du 
som lärare kan vara flexibel och att du kan ditt ämne väl. Efter stu-
denternas presentation, låt säga att den är 5-10 minuter lång, ska du 
kunna ge dem feedback på prestationen, ställa fördjupande frågor 
och även bedöma hur väl de uppnått kursmålen. 

Student A: 
“I was able to instantly learn 
from my mistakes.” 

Student b: 
“It was good to compare 
methods and answers with 
others, and it allowed us to 
be more confident.” 

Student C: 
“Interesting. All had 
different ways [of] 
approaching the question. 
Very helpful to understand 
everyone's response and why 
they thought their answer 
was correct.” 

Student D: 
“The group exam was useful 
because I was able to see 
what I did wrong and 
what I did correct. 
The only negative part to it 
was [that] I realized all the 
mistakes I made.”. 

(STUDENT RESPONSES ON 2- STAGE 
EXAMS IN WIEMAN, RIEGER & HEINER, 2014) 

back långt efter examinationstillfället. Det ger därmed inte möj-
lighet till formativ bedömning, dvs. den slags bedömning som ofta 
leder till att studenten försöker utveckla sin prestation. Den andra 
delen av tentamen är ofta fylld av diskussioner om svaren, beskriver 
Wieman m.fl., vilket bidrar till att studenterna lär sig de saker de 

gjort fel på och får diskutera dem för att få en djupare förståelse. 

muntliG presentation
En del kurser examineras vid en slutlig presentation av en upp-
gift. Om flera studenter ingått i gruppen är det inte alltid möjligt 
eller ens lämpligt att alla redovisar samma sak. En variant är då att 
lotta eller dra sticka om vem som ska presentera. Edström (2014) 
beskriver det som 2-kronorsprincipen, det vill säga att stickorna 
kostar ungefär 2 kronor. Principen bygger på att alla studenter 
är förberedda att redovisa. När det är dags för dem att presentera 
dras stickan och den student som dragit det kortaste eller det 
längsta strået, beroende på hur man ser det, får genomföra presen-
tationen. Eftersom alla studenterna är beredda att presentera har 
alla förberett sig och lärt sig inför examinationen. Att presentera 
är både en färdighet som studenterna behöver utveckla och något 
det behöver öva inför varje specifikt tillfälle. Vårt tips är att inte 
tillåta att studenterna presenterar för klassen/dig som lärare utan 
att ha övat innan inför en mindre grupp. De ska även kunna 
redogöra för vilken respons de fått och ur de valt att hantera den 
responsen. Är studenterna inte förberedda så ska de heller inte 

redovisa, det är respektlöst gentemot åhörarna. 
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ENGAGEMANG • UTHÅLLIGT ARBETE •SJÄLVSTÄNDIGHET

Diskutera kursplanering
> Vilket syfte har kursen i studenternas utbildning?

> Vilket ämnesområde ska den täcka in?

> Vilka kompetenser ska kursen bidra till att   
 utveckla hos studenterna?

> Vad handlar kursen om?  
 - Gör en övergripande  målbild!

> Vilka examensmål bearbetar kursen? 

> Vilken betydelse har kunskaperna i relation till   
 samhälle, framtida yrkesroll, för individen mm. 

> Var är kursen placerad i studenternas utbildning?

> Vilka förkunskaper kan förväntas av   
 studenterna? Kan jag bygga vidare på exempel  
 de redan känner till?

> Hur kan andra bygga vidare på vad studenterna  
 lärt sig efter denna kurs?  
 Vad läser de efter denna kurs?

> Hur ska studenterna kunna visa vad de lärt sig? 

> Genom vilka aktiviteter kan studenternas   
 kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor  
 utvecklas?

> Hur och när ska jag examinera dessa? 

> Vad är bristande, godkänd respektive väl   
 godkänd kvalitet?

> Vilken ”på-köpet”-kunskap kan jag få? 
 (ex. muntlig och skriftlig presentationsförmåga)

> Vilken kunskapsutveckling kan jag stödja genom   
 val av exempel etc.?

> Hur introducerar jag studenterna till   
 kunskapsområdet, så att de motiveras att   
 engagera sig?

> Hur stödjer jag en utforskande och samarbetande   
 miljö? 

> Vilka aktiviteter kan studenten göra för att   
 bearbeta vad de upplever att de kan och vad de   
 upplever att de behöver lära sig?  

> Hur kan studenterna få kontinuerlig feedback?

> Hur och när kan bedömningsaktiviteter ske som   
 utvecklar studenterna under hela kursen?

> Hur kan jag använda studenterna för bedömning  
 och återkoppling?

> Vilka olika examinationsformer finns det? Vilken 
 examinationsform bidrar bäst till att studenten   
 lär sig ämnet och området inför sin framtida   
 arbetsroll?
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2. Genomföra
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Den coachande lärarens roll blir att stödja studenterna i deras 
utmaningar och att lära dem att utnyttja sina individuella potenti-
aler och möjligheter.  

Det är viktigt att komma ihåg att vår roll som lärare inte hu-
vudsakligen är att se till att resultaten blir bra, utan att studenterna 
utvecklas. 

ge uppgifter för att träna en individ. Det stämmer väl in med lärar-
rollen. Att vara coach är en sak, att bli coachad är en annan. Tang 
(1994) menar att otydlighet i kommunikation kring målen ökar 
risken för att några studenter väljer en ytinriktad studiestrategi.

Lärrarollen, eller coachens uppgift om man så vill, är att förmedla 
ett önskat läge och att ge uppgifter som bidrar till att den coachade, 
studenten i det här fallet, når det önskade läget. Att få studenterna 
att se det önskade läget själva, och att handleda dem till det, kan 
vara ett effektivt sätt att arbeta som lärare. 

De flesta människor är födda med en förmåga att lära, en sorts 
”lärinstinkt” om vi så vill. Den varierar givetvis mellan individer, 
beroende av förutsättningar, bakgrund, erfarenheter och andra 
aspekter som kan påverka vår förmåga att lära. Coachens uppgift 
är att hitta denna instinkt för att den coachade ska lära sig själv och 
lyckas ännu bättre med vad hon eller han gör. Coachens grundläg-
gande ansvar är inte att lära ut, utan att underlätta inlärning. Den 
som blir coachad får då själv en ökad förmåga att själv sätta, och nå, 
sina önskade mål. 

Ibland finns det dock undantag, tillfällen då coachen har svaret, 
men där den coachade är ”fast”. Utmaningen  är då att inte ge 
svaret utan att formulera det som ett förslag eller en fråga: 

> Vad kan du?   
> Vad vill du åstadkomma?   
> Vad behöver du för att komma dit?

Att vara lärare ställer även krav på ett lyhört ledarskap.Innan vi 
mött studentgruppen är det svårt att veta vilka individer den består 
av. Av den anledningen måste vi även vara öppna för att individer 
och grupper lär sig på olika sätt. Vi behöver kunna möta dem i de 
situationer som uppstår och vara flexibla inför de möjligheter och 

utmaningar som uppstår i klassrummet. 

coachande lärarskap

Lärarrollen innebär att bygga en bro mellan studenterna, deras 
kunskap och förväntningar och kursens ämnesinnehåll och mål. 
Det betyder i klartext att det är vår roll att stödja studenterna att 
uppmärksamma och utveckla förståelse och kompetenser i ett 
visst område, via deras insikt i vem de är, vad de kan och vart de 
ska med kunskapen. 

Vi undervisar inte i ämnen, vi undervisar för att stödja människor 
i deras kompetensutveckling i ett visst kunskapsområde. Det är en 
avsevärd skillnad och innebär för en del av oss ett nytt sätt att tänka 
kring vår roll som lärare. 

Det som försvårar det hela är att det inte finns en väg eller en 
metod som är bättre än alla andra. Det som gör det hela något 
enklare är att det finns en stor mängd beprövad och vetenskapligt 
accepterad kunskap om aspekter som är gynnsamma för 
lärprocesser. 

Att fundera kring rollen som coach kan ge inspiration till lärar-
rollen. En coach ska se, lyssna, ge feedback, ställa frågor, utmana och 

Att leda en kurs

DET KAN TyCKAS paradoxalt att diskutera kursgenomförande 
när vi precis har ägnat ett helt kapitel åt noggrann och genom-
tänkt kursplanering. Anledningen till att vi bör diskutera även 
kurs-genomförandet är kort och gott att planering är en sak, men 
genomförande en helt annan. 

När vi står inför studenterna är vår roll som lärare att stödja och 
leda deras utveckling.  Att vara lärare ställer därmed krav på ledar-
skap; vi ska vara ledare för den grupp studenter vi har i kursen. Det 
är en sorts ledarskap som utgår från våra goda ämneskunskaper och 
vår tydliga förståelse av utbildningens syfte och mål.  Vi kan lära oss 
bli bättre ledare genom att reflektera kring personer som besitter 
goda ledaregenskaper, men vi måste alltid utgå från att vi inte är 
samma person som de vi inspireras av. Vi kanske har en lärare vi 
själv sett upp till en gång i tiden, kanske en ledare eller en kollega 
vi beundrar. En god idé är då att fundera vad det är den personen 
gör; det vill säga att försöka definiera de egenskaper, kvaliteter och 
pedagogiska kompetenser som gör den personen till en kvalificerad 
ledare.   

Som lärare för en kurs förväntas vi utveckla förståelse för vår 
egen ledarstil, våra styrkor och potentialer som ledare. Vi föds var-
ken till ledare eller lärare; vi har naturligtvis med oss olika förutsätt-
ningar för att utveckla vår ledarkompetens. Men en förutsättning 
för att utvecklas är att reflektera kring vårt ledarskap och hur vi kan 
förbättra det på olika sätt. Ständiga förbättringar i vårt ledarskap 
är till fördel för oss som lärare, och därmed i slutändan även för 
studenterna. 

> Vad kan studenten?
>  Vad vill studenten åstadkomma?
>  Vad behöver studenten för att komma dit?
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> Hur kan jag coacha mina studenter?

> Vilka slags uppgifter innebär att de  
 kan jobba självständigt utan mitt  
 stöd?

> Hur kan studenterna stödja varandra?

> Hur kan de experimentera inom   
 området?

Händerna på  
ryggen - rör inte 
studenternas
keyboard! 
(EDSTRÖM,  2014)

Citatet innebär att vi inte ska göra studenternas uppgifter, vi ska 
istället coacha studenterna; leda deras utveckling och stödja deras 
förståelse, vilket ska leda till att de  presterar bra resultat. Som 
coachande lärare kan vi lyssna och ställa frågor utifrån ämnet 
och problemet för att tillsammans med den coachade studenten 
utforska hur denna individ kan hantera sin utveckling.  

Vi behöver emellanåt kontrollera att studenten förstått och upp-
fattat det hela rätt. Vad som är lämpligt att göra och när finns inga 
regler för, utan den känsla måste vi som coachande lärare utveckla 
själva.

Att lära sig konstruktiv feedback är ett steg för en coachande 
lärarroll. Det innebär att visa studenten på vad som är bra och vad 
som kan utvecklas: 

> Det här är riktigt bra, därför att....  
> När du sa.....blev jag riktigt glad för det visar
 att du förstår....   
> Nästa gång vill jag att du provar att....

När vi har lyckats som coachande lärare har motivationen ökat 
hos den vi coachar.  Ansvaret för resultatet ligger hos individen, 
studenten äger själv sin utveckling.

Det som kan vara viktigt för oss att fundera kring är hur vi 
kan stödja studentens lärande utan att hålla dem i handen genom 
lärprocessen. En förutsättning för att det ska fungera är att vi ändrar 

strategi i vår lärarroll; från att "curla" till att "coacha". 
En lärarroll som coach innebär att vi behöver utveckla aktivite-

ter där studenten kan engagera sig både brett och djupt och att vi 
behöver tänka ut uppgifter där de inte är beroende av oss lärare för 
att fortsätta eller fördjupa sin lärprocess. 

Ytterligare en aspekt är att studenter kan samverka med andra 
studenter, både inom klassen och från andra årskullar, eller med 
personer från yrkesområdet för att ytterligare stimulera deras ut-
veckling till självständiga aktörer. 

Ett förändrat tankesätt kring studentens roll innebär att vi som 
lärare slipper vara ”loket” som drar hela gruppen och eller den 
”flaskhals”, som måste ge information eller feedback vid ett givet 
tillfälle för att studenten ska kunna fortsätta sin lärprocess.

En fundering är vilken slags uppgifter som kan engagera studen-
terna att ta eget ansvar för sina studier, uppgifter där de själva kan 
överkomma de hinder som uppstår och där de kan arbeta uthålligt 
för att fördjupa sitt lärande. Studenter är kloka, de hushållar precis 
som vi lärare med sina resurser om de inte ser någon mening med 
att engagera sig i en uppgift. Vi behöver av den anledningen hjälpa 
dem att se meningen och även i vissa fall att utveckla självdisciplin. 
Det kan vi göra genom att skapa uppgifter där de kan utvecklas 
genom att vara kreativa och experimentera inom ämnet, genom 
uppgifter som är meningsfulla för deras framtid inom verksamhets-
området. 

“Självdisciplin: 
Förmågan att få 
sig själv att göra 
det man bör göra, 
när man bör göra 
det, oavsett om 
man vill göra det 
eller inte.”  
(ELBERT HUBBARD)



75 • Lärarguide 2014 - Pedagogisk idé LTU Lärarguide 2014 - Pedagogisk idé LTU • 76 

“Jag har inte tänkt så jättemycket. Men idag så fick jag många 
förväntningar, för läraren var intressant att lyssna på och man 
märker att [denna] kan väldigt mycket och det är det som 
känns så "sjukt "säkert. 
 Ibland när man känner att lärarna kan det i huvudet men 
har svårt att få ut det och förklara eller t.o.m är osäkra på vad 

de kan, då blir det jättejobbigt. ”

(Intervju med student vid LTU - Gedda, 2014)

Att introducera en kurs

vad förväntar vi oss?
Planering av en kurs bygger ofta upp en viss förväntan; vi sche-
malägger och planerar aktiviteter med syfte att stödja studentens 
lärande på något sätt. Vi har kort sagt vissa förväntningar på 
kursen. 

Det viktigaste under introduktionen till en kurs är enligt Rams-
den (2003) att vi i vår lärarroll är tydliga i vad vi förväntar oss av 
studenterna, både i form av studieresultat och prestationer i kursens 
uppgifter och i kursen som helhet. Det bidrar till bättre lärproces-
ser, se figur 10. För oss lärare innebär det att vi bör vara tydliga med 
våra förväntningar när vi möter studenten.  

Vi behöver även fånga upp deras förväntningar, på vad de ska lära 
sig och på hur kursen ska genomföras Studenterna har ofta fun-
derat över kursen, vad den kan innebära och innehålla. Alla gånger 
är de inte kapabla att uttrycka sina förväntningar, men vi bör vid 
introduktionen, i mitten av kursen och i slutet av kursen fråga dem 
om förväntningar; om kursen är som de tänkt sig och möta deras 
tankar om kursen inte är som de förväntat sig.  Många gånger kan 
vi tro att vi är tydliga med våra förväntningar, men studenterna 
uppfattar inte alla gånger det. 

Det är även bra om vi kan överträffa deras förväntningar, om 
kursen är mer än vad de kunnat föreställa sig; 

> Vad förväntar jag mig av studentens studieresultat?

> Vad förväntar jag mig av studentens prestationer?

> Hur kan jag vara tydlig i mina förväntningar?

> Hur får jag reda på och använder studenternas förväntningar?

Höga förväntningar

Låga förväntningar

Högt stödLågt stöd

UTVECKLING
Engagemang
Uthållighet
Självständighet

bEKVämLIGhET
"Curling"
Daltande
Inlärd hjälplöshet

frUSTrATION

UTTrÅKNING

Figur 10. Modell för stöd - förväntningar, med inspiration av Cummins & Merrill (1986)
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funderar på samma sak som den som verkligen ställer frågan. Det 
är en feedback till oss lärare att vi inte varit tydliga avseende någon 
del. En student beskrev sitt första kurstillfälle så här: 

"Vi har haft lärare som sagt -jag har inte tid med det här, 
jag ska forska. Och då tänkte jag, varför sitter jag här och 
lyssnar på dig då” 

(intervju med student vid ltU - gedda, 2014) 

DET är TyDLIGT ATT VI VID DET förSTA KUrSTILLfäLLET sätter 
klimatet för resten av kursen. Hur vi bemöter studenterna är 
extremt viktigt: om vi vill att de ska engagera sig behöver vi själva 
visa att vi är engagerade i dem! För att senare i kursen slippa 
diskutera huruvida du verkligen sagt det ena eller det andra är det 
viktigt att väsentlig information för kursens genomförande finns i 
en studiehandledning. 

Ska vi nå fram till ett kreativt samarbete i en kurs behöver vi 
komma förbi de första faserna av osäkerhet och artigt bemötande, 
för att nå fram till ett kreativt klimat (Isaacs, 2000).

Om studenterna kan se skillnaden mellan den kunskap de redan 
har och ser relevansen och vikten i de kursmål och uppgifter som 
beskrivs, upplevs ofta en vilja att engagera sig. Här kan vi med 
fördel visa att vi har höga förväntningar på de prestationer som 
studenten ska göra i kursen, och att vi kommer ge stöd för dem att 
uppnå målen, se figur 10. 

i sin tur ger tillit. 
Vi kan även presentera hur vi ser på vår roll som lärare och hur 

vi ser på studentens roll i denna kurs, vad vi förväntar oss helt 
enkelt. Tydlighet i vad vi utmanar dem med, skapar tillit.  

första kurstillfället
Många lärare kan anse att de inte har tid att ändra något i en 
befintlig kurs, även om den fungerar sisådär halvbra. Det kan göra 
första kurstillfället ansträngande; det kan vara svårt att förklara 
varför kursen är designad som den är, om vi inte ens själva tycker 
att det är bra. Mycket tyder på att de diskussioner vi inte tar vid 
första kurstillfället får vi tillbaka senare i form av “surdegar” och 
olika försök att förhandla ner kurskraven. Generellt vinner vi 
tid och kvalitet genom att se till att diskussionen kommer igång 
tidigt. 

Det absolut viktigaste vid första träffen är att vi får studenterna 
att känna sig välkomna. Vi behöver förmedla att det är för just dem, 
för varje individ vi har i klassrummet, som kursen genomförs och 
att den kunskap studenten redan har är värdefull kunskap att bygga 
vidare på. 

Vi behöver även få studenterna att känna sig trygga. Vi behöver 
förmedla att det är rättvisa och tydliga "spelregler" i kursen, som 
är tänkta att  hjälpa dem att utvecklas. Första kurstillfället är ett bra 
tillfälle att visa att det är okey att visa okunskap genom att fråga till 
exempel. Många studenter vågar inte fråga för att de inte upple-
ver att frågan mottas på ett bra sätt; det vill säga att läraren blir arg 
eller behandlar dem nedlåtande om de frågar. Vi behöver skapa ett 
klimat där de vågar fråga; förmodligen är det flera studenter som 

kursens historia, varför den kommit till från första början, varför 
den är placerad där den är i deras utbildning, vad den är tänkt att 
innebära för dem i deras framtida profession.

Introduktionen är en oerhört viktig del för studentens lärande, i 
och med att det är där vi beskriver vilka mål de ska nå upp till, hur 
de kan visa att de nått målen och vilka aktiviteter som är tänkta att 
bidra till att studenten når målen.

Vi bör även beskriva hur vi planerat att ge studenten feedback så 
att de kan utvecklas i sitt lärande. En kurs utan feedback bidrar i låg 
grad till studentens lärande (Ramsden, 2003). 

utmaninG och tillit
Ett sätt att se kursintroduktionen är som en utmaning.  Vi ska 
utmana varje student att ta sig an sitt eget lärande i kursen. Vill vi 
utmana studenten ordentligt och skapa ett bra samarbete behöver 
vi skapa tillit. Upplever studenterna tillit tillåter de att vi gör miss-
tag och även att vissa delar av kursen är mer osäkra. Studenten 
litar då på att vi vill dem väl och att kursen kommer att ge dem 
värdefull kunskap. 

Ett tips för att bygga tillit är att gå igenom examinationen 
relativt grundligt, gärna med förklarande exempel och förebilder så 
studenten förstår vad vi är ute efter. Vi vet att studenterna styr sina 
studiestrategier utifrån hur de förstår examinationen. Litar de på att 
vi bedömer "rättvist" utifrån de kriterier vi visat har vi ofta skapat 
tillit. 

Vi bör även gå igenom de aktiviteter som vi har planerat och 
hur dessa är kopplade till kursen mål och examination. Det ger en 
tydlighet i att allt hänger ihop, vi har tänkt efter -före kursen, vilket 

första intrYcket
”Du får aldrig en andra chans till ett första intryck” är ett uttryck 
som kan skrämma både en förstagångs- och en erfaren lärare. 
Men uttrycket stämmer ändå väl in på undervisningssamman-
hang. Kursintroduktionen är vårt första möte med studenterna; 
ett möte som ofta sätter prägel på resterande delar av kursen. Det 
är ett viktigt första möte, som vi bör planera och förbereda väl. 
Detta möte är övergången från planeringen av kursen, till ett 
gemensamt arbete att genomföra kursen, kursen genomförs av 
både lärare och studenter! Det är här och nu vi fastställer kursens 
syfte, kursens bidrag till deras utveckling och faktiskt även delar 
av kursens resultat, beroende av hur de uppfattar kursens mål. 

Kursintroduktionen är det tillfälle då vi kommer överens om 
vilka ”spelregler” som ska gälla under kursen. Det är viktigt att 
förstå att det är något vi gör vid detta tillfälle, antingen vi gör det 
medvetet eller omedvetet. Vi lärare har bäst kunskap om vilka for-
mella och resursmässiga förutsättningar som gäller. Studenterna vet 
bäst vad de varit med om tidigare och vad de i nuläget förstår av 
det som ska hända och göras i kursen. Det är nu vi behöver tydligt 
klargöra våra förväntningar, vilket klimat vi vill ha i kursen och 
studenterna kan möta upp med tankar om sina förväntningar. 

Vi behöver lyssna in vilka förväntningar de har, så att vi kan 
bekräfta de tankar om kursen som vi är överens om, och visa på 
vilka förväntningar som studenterna har, som kursen enligt oss 
inte kommer svara upp emot. Kursintroduktionen kan till exempel 
omfatta att visa upp vad de kan åstadkomma i kursen, genom att 
visa exempel på tidigare arbeten och uppgifter. Det kan underlätta 
för studenterna att se meningsfullheten genom att vi berättar om 
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ENLIGT TrIGWELL OCh PrOSSEr (1994) SAmT KUGEL (1993) kan 
en lärares utveckling tolkas utifrån olika faser. Den första fasen 
omfattar att vi har fokus på vad vi ska förmedla till studenterna. 
Det innebär perspektivet att vår lärarroll omfattar vår överföring 
av kunskap, inom ett ämne, till studenten. När denna strategi 
inte fungerar är det vanligt att vi skyller på studenterna. Det är 
exempelvis vanligt att höra denna typ av diskussion i fikarummet, 
lyssna så kommer du höra kommentarer om studenter som "inte 
förstår". 

Nästa fas i utveckling av lärarrollen innebär att vi har flyttat 
fokus från vad vi ska förmedla, till vad studenterna ska göra. Det 
omfattar att vi lägger all vår energi på att utforma aktiviteter, som 
ska få studenten att utföra uppgifter, men utan att vi funderat kring 
vad målet med uppgiften är. Misslyckas vi i strategin lägger vi ofta 
skulden på oss själva; ”jag ordnade inte”, ”jag hann inte”, ”jag 
kunde inte” och så vidare. Det finns en risk med denna strategi 
som innebär att vi ”curlar” studenten till hjälplöshet utan oss lärare, 
se figur 10 sidan 75. 

Det innebär att vi tror att vi är oumbärliga för deras lärande och 
att vi därmed bygger upp alla aktiviteter och uppgifter så att de blir 
beroende av vårt godkännande för att gå vidare. 

Den tredje fasen i vår utveckling av lärarrollen innebär att vi 
fokuserar på vad studenten ska lära. Det betyder att vi lägger upp 
en strategi baserat på vilka mål de ska uppnå, vilka aktiviteter vi 
behöver ha i kursen för att de ska uppnå målen och hur vi kan 
examinera målen så att det bidrar till studentens lärande. 

Om vi misslyckas i vår strategi - och misslyckas gör vi mer eller 
mindre - så innebär det att vi reflekterar kring situationen och inser 
att vi behöver ändra på något vi gör i situationen, för att studenten 
ska utveckla sitt lärande.  

En fundering för oss lärare kan vara var vi står idag och hur vi 
kan ändra vårt fokus till vad studenten ska lära, se figur 11. Det 
sparar antagligen både frustration och onödig energi, både för oss 
och för studenten. När det går dåligt, för det gör det ibland, tänk 
då på att:

> Det är inte fel på studenterna när det går dåligt.
> Det är inte fel på lärarna när det går dåligt.
> Det är situationen som lärare och studenter   
 gemensamt skapar som inte är gynnsam för det vi  
 vill åstadkomma.

Genom att förändra något i situationen, kommer studenterna 
bemöta både oss och situationen, det vill säga kursaktiviteter och 
-upppgifter, annorlunda. Det är motivation till att ta tag i kursut-
veckling och våga förändra. Blev det bättre? Om inte, det är bara 
att tänka om igen, ändra och lyssna tills det blir bättre.

"SKyLL PÅ STUDENTEN"

> Lärarrollen innebär att överföra  
 kunskap inom ett ämne

> Studenterna är passiva mottagare  
 av min kunskap

> Jag är experten. Studenter ska  
 passivt lyssna till mig

> Går något fel är det studentens  
 fel; de har inte lyssnat eller förstått

"SKyLL PÅ LärArEN"

> Lärarrollen innebär att fokusera på  
 aktiviteterna

> Studenterna ska göra en massa  
 uppgifter 

> Jag styr aktiviteterna, jag hjälper  
 dem att göra

> Går något fel är det mitt fel;  
 jag hann inte utforma aktiviteterna  
 nog bra

"äNDrA SITUATIONEN"

> Lärarrollen innebär att fokusera på  
 lärandeprocessen

> Strategin utformas utifrån målen i  
 kursen

> Studenterna vet målen och vad de  
 ska göra för att uppnå dem

> Vi förändrar situationen tillsammans 
 för att utveckla deras lärande

LärArfAS 1 
- "ämNESfOKUSErAD"

LärArfAS 2
-"AKTIVITETSfOKUSErAD"

LärArfAS 3
"LärANDEfOKUSErAD"

Att utvecklas som lärare

Figur 11. Modell för lärares utvecklingsfaser, med inspiration av Trigwell och Prosser (1994) och Kugel (1993)
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> Lärande kommer före kontroll
> Kreativitet och initiativ uppmuntras
> Studenter och lärare delar ansvaret för kursens   
 framgång
ETT ENTrEPrENörIELLT förhÅLLNINGSSäTT tillämpat i en un-
dervisningssituation kan beskrivas som syn på studenten som en 
kompetent person, som bäst lär sig genom att ha möjlighet att; 

> Lära känna sig själv och sina egna kompetenser
> Utveckla självförtroende
> Kommunicera på olika sätt och på olika nivåer 
> Ta risker, prova och kunna lära av misslyckandet
> Samarbeta och samverka med människor som är   
 både lika och olika 
> Ta ansvar för sitt eget och andras lärande.  
En entreprenöriell lärstil innebär att lära sig både ämnet och att 
tillämpa ämnet. Den entreprenöriella kompetensen består i att 
lära sig att ta itu med en uppgift, självständigt och tillsammans 
med andra. 

De personer som utvecklar en entreprenöriell lärstil utvecklar 
både en attityd och en förmåga till innovation och förändring och 
kan därmed bidra till samhällsutvecklingen. Enligt Westerberg ska 
tankesättet vara att: 

> Det är tillåtet att “misslyckas”- men bara om du gör  
 det på allvar. Att utvecklas mot att vara föregångare  
 är också att hellre lyssna till den sträng som brast,  
 än att aldrig spänna en båge

trYGG som lärare- trYGG som student
Vi påverkas av  känslor – rädda studenter har mindre benägenhet 
att kliva utanför sin komfortzon och experimentera på ett öppet 
och givande sätt. Vi lärare bör vara uppmärksamma på vilket kli-
mat som utvecklas i kursen och skapa ett tryggt och öppet klimat. 
Då kan våra studenter vara trygga, modiga och utmana sig själva 
på ett sätt som gynnar deras utveckling och lärande, och som 
dessutom gynnar oss när de upplever kursen som givande!

Att undervisa handlar inte enbart om att följa en viss strategi eller 
tillämpa en viss metod. Det kan man göra, och det kan fungera, 
eller inte. Bra lärare är de som, förutom att ha utvecklat sin peda-
gogiska kompetens, har reflekterat kring sin egen lärarroll. Trygga 
lärare är de som är säkra både på att de kan ämnet och att de kan 
undervisa ämnet på ett sätt som bidrar till att studenterna lär sig. 

Biggs och Tang (2011) expemplifierar detta med två lärare, som 
båda har arbetat som lärare i 20 år. Den ena läraren har 20 års erfa-
renhet, den andra läraren har ett års erfarenhet, upprepad 19 gånger. 
Den sistnämnda är en lärare som enbart reagerar på vad som 
händer; han upprepar samma mönster år efter år och när det går fel, 
för det gör det ofta för denna läraren, så skyller han på studenterna, 
systemet, regeringen eller något annat som känns bra i stunden. 

Den första läraren tillämpar vad Schön (1983) beskriver som en 
reflekterande praktik, det vill säga att när problem uppstår, för det 
gör det även för den här läraren, reflekterar hon kring vad som 
gick fel och hur situationen kan förändras. En trygg och reflekte-
rande lärare tänker istället;  man får vad man ger;  alltså måste något 
förändras om situationen ska förändras. Vi behöver:  

> Fokusera studentens lärande genom att reflektera   
 kring våra egna situationer och vårt eget sätt att lära ut

> Ständigt utveckla och uppdatera vår pedagogiska 
 kompetens

entreprenöriellt lärande
Lärande påverkas även av vår attityd och syn på kunskap. Förenk-
lat kan vi säga att det finns två olika kunskaper; 'declarative' och 
'functional knowledge' (Biggs & Tang, 2011). Declarative knowle-
ge handlar om fakta, ämne, område eller begrepp, som uttrycks i 
verbal eller annan symbolisk form. Functional knowledge omfattar 
tillämpad kunskap.  

Traditionellt har universitet omfattat en kunskapssyn där lärarens 
presentation av ett ämne eller område är något som studenterna 
sedan ska visa att de uppfattat och kan återupprepa. Den här formen 
av kunskapssyn har en tendens att hänga samman med ytlinlär-
ning, eftersom det som ofta efterfrågas är att återge vad läraren eller 
litteraturen beskriver. En djupare förståelse av ett ämne eller område 
utvecklas genom tillämpning och reflektion (Schön, 2003). Förmåga 
att tillämpa kunskap är vad professionen ofta efterfrågar. Obekanta 
"öppna" problem har en tendens att inte visa sig som textboksex-
empel utan i andra former. Det innebär att studenterna behöver 
kunna identifiera vad det handlar om och tillämpa kunskap utifrån 
en djupare förståelse, inte bara textboksexemplen. 

Entreprenöriellt lärande innebär att studenten stödjs i en expe-
rimentell, utforskande och tillämpande läransats (Westerberg, 2013; 
Westerberg, et al. 2013). Enligt detta perspektiv kan studenternas 
lärande främjas genom principerna: 

LärArfAS 3
"LärANDEfOKUSErAD"

Exempel och uppgifter 
som syftar till att ge 

djup förståelse

Exempel och 
uppgifter som syftar 
till att ge erfarenhet

rEfLEKTION
> Vad fungerade? 
> Vad fungerade inte?
> Vad säger teorier om 

lärande och pedagogik 
om situationerna som 
uppstått?

Bidrag till teorier 
om lärande

Figur 12. Modell för lärares utveckling, med inspiration 
av Biggs och Tang (2011)

bäTTrE LärArE
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och kopplar det till vad de upplevt tidigare (Trigwell & Prosser, 
1999). 

Om våra kollegor i tidigare kurser sagt till dem att läsa litteratu-
ren, men att det sedan inte lönat sig för dem, så kommer studen-
terna ha med sig det som en del av sin studiestrategi i vår kurs. Så 
frågan är inte vad vi sagt till dem, utan om de förstår vad det ska 
använda litteraturen till och när de behöver visa att de förstår och 
kan tillämpa den.

Möjligheten att utveckla sin självständighet och att jobba på 
egen hand i kursen är även det en väsentlig del av lärandet. Hur vi 
bedömer deras lärande är en viktig del i deras förmåga att arbeta 
självständigt. Om studenterna känner till hur vi bedömer deras 
arbeten, och vi har diskuterat det tillsammans med dem så att de 
förstår bedömningen, så  har de förutsättningar för att ta sig an sitt 
lärande självständigt på ett helt annat sätt än om de inte känner till 
vår bedömning. De kan därmed själva bedöma om deras arbete 
motsvarar förväntningarna.  
Att visa tidigare goda och mindre goda exempel är bra för att det 
tillåter dem att "kopiera" bra bitar. Genom att lära från exempel 
övar de sin egen tillämpning. Kopiera innebär givetvis inte att 
skriva av, utan att förstå vad som är bra eller mindre bra aspekter.   

Att stödja studenternas 
utveckling
>  Finns det flera sätt att engagera sig och har studenterna upptäckt det? 
>  Finns det erfarenheter från tidigare kurser då studenter tagit sig an sitt lärande på   
 ett bra sätt, som vi kan använda? 
>  Finns det sätt som underlättar för studenterna att samarbeta och hjälpas åt?

LärANDE PÅVErKAS AV studenternas studieteknik och strategi 
för lärande. Vi bör stödja studenterna i deras utveckling. Genom 
att stödja studenterna på ett tidigt stadium, när de är i en mindre 
problematisk förståelsefas, kan vi hjälpa dem att ta itu med nästa 
svårare fas. 

Vi behöver stödja studenterna i engagemang i aktiviteter och 
uppgifter genom att beskriva hur de är relevanta för dem. Studenter 
är olika och har olika sätt att lära. För att lärande ska ske behöver 
studenterna ägna energi och tid på aktiviteterna, det som i Pedago-
gisk idé kallas för uthålligt arbete. Det innebär att kunna jobba hårt 
och uthålligt med de aktiviteter, som ska hjälpa dem att utveckla 
den för ämnet viktiga kunskapen och färdigheten, vilket är centralt 
för lärande. 

Det är lätt att tro att studenter är lata om de inte gör allt vi sagt. 
Problemet är att studenter är som alla vi andra, varken bättre eller 
sämre, vilket innebär att de oftast gör vad de tror de ska göra för 
att klara kursen. Varken mer eller mindre.  Om studenter inte läser 
litteraturen, så handlar det mest om att de ännu inte uppfattat att 
de behöver läsa litteraturen. Observera skillnaden mellan att vi som 
lärare sagt till dem att de behöver läsa och att de uppfattar att de 
behöver. De har inte dålig hörsel, utan de läser in hela situationen 
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om studenternas attityd många år efter examen. Några lärare 
uppfattar också att självständighet är något man utvecklar genom 
att vara själv, något som mognar fram, eller något som andra lärare 
jobbar med i andra kurser.

Utifrån Pedagogisk idé är självständighet en förmåga som vi 
hjälper studenterna att utveckla under hela deras studiegång. Det 
innebär att vi utbildar studenter som snabbt kan ta sig an sitt arbets-
liv och att vi kan vara stolta över att studenterna från LTU har 
rykte om sig att vara självgående och kunniga. 

Självständighet är även något studenterna behöver för att ta sig 
an sina studier, redan från början; de behöver utveckla en syn på 

sig själva som handlingskraftiga och kunniga. Det tar tid och kräver 
att de får feedback på hur deras självständighet utvecklas. Helst bör 
denna feedback ges både av oss lärare och av personer från deras 
framtida verksamhetsområde. Att få höra av en person som jobbar 
"på fältet" att det jag kan är "rätt" kunskaper och att det jag kan 
är relevant för mitt område, är oerhört viktigt för att bli säker i sin 
framtida roll.   

Grupparbeten är ett utmärkt sätt att utveckla självständigheten. 
Grupparbeten förutsätter nästan alltid att studenterna på något sätt 
ska tillämpa sin kunskap och sina färdigheter och samtidigt övar 
de sina framtida roller. För att förstå teori eller ett visst centralt 
begrepp inom ett område kan studenterna jobba i grupper om 3-7 
personer i en slags brainstorming. Uppgiften är att ta reda på allt de 
kan om begreppet på en viss tid, genom att använda litteratur, söka 
på internet etc. Presentation av de olika gruppernas arbeten ger 
studenterna en bred orientering kring begreppet, och de engagerar 
sig antagligen mer än om vi presenterar samma sak muntligt. 

TIPS!

Låt studentena själv värdera sin utveckling i kursen 
genom att tidigt värdera vad de kan om området 
(kunskap, färdighet och värdering) och sedan följa upp 
deras utveckling vid ytterligare tillfällen. På så sätt får de 
upp ögonen för att de utvecklats under kursens gång och 
stimuleras att engagera sig ännu mer. 

Med kända kriterier blir det också lättare för studenterna att välja 
ett alternativt tillvägagångssätt om de stöter på problem. Studen-
terna kan då bedöma om problemet har med målen att göra eller 
om det bara är ett hinder i processen, t.ex. samarbetssvårigheter, 
slut på papper i skrivaren, eller något som de kan hitta lösningar 
till på egen hand.  

Självständighet är något som nästan alla vi lärare har högt på 
listan över vad vi vill att studenterna ska utveckla. Vi har dock lite 
olika idéer om vad självständighet är. En del lärare talar om själv-
ständighet som att det är att studenterna lämnar in i tid och följer 
instruktioner. Andra talar om självständighet som att det handlar 
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Vilka
 studenter? Vilket lärande? Vilka resurser? 

                   Vilken strategi? Vilken lärarroll? Hur skapa lärandekutlur? 
              Vad fungerad

e? 
Vad

 fu
ng

era
de

 in
te

? 
Hu

r k
an

 k
ur

se
n 

ut
ve

ck
las

?

ENGAGEMANG • UTHÅLLIGT ARBETE •SJÄLVSTÄNDIGHET

> Vilka ledaregenskaper är önskvärda av en lärare?

> Vilka ledaregenskaper har jag/vi?

> Hur nyttjar vi våra ledaregenskaper i klassrummet?

> Hur hjälper vi studenterna att nyttja sina    
 ledaregenskaper? 

> Hur hjälper vi studenterna att hjälpa varandra?

> Hur kan vi nyttja coachande lärarskap för att stödja  
 studenterna mot målen?

> Hur kan studenten stödjas att utmana sig själva? 
> Hur kan jag utmana mig själv i min lärarroll?

> På vilka sätt kan studenterna engagera sig 
 i uppgifter? 

> Hur kan studenter samverka med äldre och yngre   
 studenter, andra studenter eller professionen?

> Hur kan vi hjälpa studenterna att ta ansvar för att de  
 går i mål med studierna? 

>  Hur kan vi stödja studenterna att stödja varandra,   
 så att vi slipper vara loket som drar kurs och   
 studentern framåt? 

> Hur kan vi vara flexibla i kursen för studenternas   
 kreativitet, det vill säga oväntade studentinitiativ?

Diskutera  
kursgenomförande
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3. Utveckla
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> Vad finns det för data om hur studenterna klarat   
 kursen?
> Är det någon specifik grupp som har lägre   
 genomströmning eller som till och med har hoppat  
 av? Varför de?
>  Vad förutsätter vi att studenterna kan när de   
 kommer till kursen och har de med sig de   
 kunskaperna?

Är det en fristående kurs är det snarare en fråga om hur vi utfor-
mat kursens innehåll och uppgifter så att de stödjer  studenternas 
lärande.  

Har kursen genomgående 100 procent genomströmning bör vi 
ställa oss frågan om vi utmanar studenterna på rätt nivå, och om 
examinationen verkligen omfattar kursens alla mål? De behöver 
inte vara fel, men det kan vara värt att fundera en extra gång på.

hur lär siG nåGon detta? 
Kursutveckling innebär det tillfälle till förbättring som varje 
genomförd kursplanering och genomfört kurstillfälle möjliggör. 
Kursutveckling bör ske både som kontinuerlig förbättring under 
kursens gång och som ett mer systematiskt förbättringsarbete 
efter kursens genomförande som grund för planeringen av nästa 
kurstillfälle. 

Kursutveckling bör inte enbart ses som en utveckling av kursen, 
utan kanske framförallt som en del av lärarens och organisationens 
lärande. Det innebär att Lärarguiden inte omfattar utveckling av 
helt nya kurser. För den typen av kursutveckling, se Programguide 
2013 (Wikberg Nilsson & Gedda, 2013). 

Den viktigaste utgångspunkten inför kursutveckling bör vara vad 
studenterna har lärt sig under kursgenomförandet. Det innebär att 
vi behöver få feedback på vad studenterna har förstått och hur de 
har upplevt kursens moment och aktiviteter. Kursutvärderingarna 
är ett verktyg för att bearbeta detta, men den kan ibland vara svår 
att använda för att få insikt i vad vi bör utveckla till nästa kurs. 

Att skylla på studenterna är inte gångbart när det gäller målupp-
fyllelse; det är en alldeles för enkel lösning, som inte grundas i 
förståelse för olika förutsättningar för lärande. Om studenterna 
inte uppfyller målen bör det istället medföra att vi lärare funderar 
igenom om det finns andra metoder som ger studenterna bättre 
förutsättningar.  

Föreläsningar kan exempelvis spelas in, vilket medför att studen-
terna kan repetera viktiga moment och begrepp. I klassrummet kan 
vi ägna oss åt att ge studenterna återkoppling, så att de har en chans 

att utveckla sitt lärande. En del moment kan bäst förstås om de får 
praktiskt övas genom olika former av experiment. Det viktiga i 
det sammanhanget är tankemodellen att övning ger färdighet. Det 
innebär att ge studenterna möjlighet att öva vid flera tillfällen med 
feedback på vad de gjort, så att de har goda förutsättningar för att 
utveckla sitt lärande. 

ltu-modellen
LTU-modellen1 är ett verktyg för uppföljning som ger en grund 
som vi lärare kan använda för  att reflektera kring hur kursge-
nomförandet fungerat. Vi kan sedan använda det som ett underlag 
för att förbättra kursen. LTU-modellen kan användas för att 
generera data kring genomströmning, prestationsmått och annan 
uppföljningsdata i form av kursutvärderingar och liknande. 

Genomströmning är en viktig del av vårt läraruppdrag. Har vi 
många som inte klarar av kursen behöver vi fundera över varför 
så är fallet. Inte heller här räcker det att skylla på dåliga studenter. 
Tänk även på att  dålig genomströmning skapar efterarbete i form 
av omexaminationer. Det betyder absolut inte att vi per automatik 
ska sänka kraven. Men om många har problem så behöver vi ändra 
kursens genomförande för att bättre stödja studenternas lärprocess. 
Ett första steg kan vara att diskutera med utbildningsansvariga om 
kursen ligger fel i förhållande till progression i utbildningsprogram-
met.

1 http://www.ltu.se/ltu/Organisation/Verksamhetsstod/Utbildnings-och-forskningsenheten/
kvalitet/LTU-modellen

konstruktiv kursutvärderinG
Kursutvärderingarna innehåller mycket material som vi kan 
använda till kursförbättring. En del lärare upplever att utvärde-
ringen är en negativ kritik mot dem som individer, vilket kan bli 
ett hinder för utveckling. Det finns också många tankar om det 
utrymme för frisvar som finns i kursutvärderingen. 

> Kursutvärderingen är studenternas beskrivning   
 av hur de uppfattat kursen, inte sanningen om vår   
 undervisning. 
> Vi bör hjälpa studenterna att skriva konstruktiva svar

 
Om vi lärare kastar till dem utvärderingen på sista passet, eller ber 
dem fylla i den på webben någon gång, vilket flertalet av dem då 
inte kommer att göra, så finns risk att några av dem inte utvecklat 
någon annan förmåga än att lätta på sin frustration genom kursut-
värderingen. På det sättet hjälper vi dem inte och på det sättet får 
vi själva även mindre konstruktiva synpunkter.

Ett konkret sätt är att visa att vi är angelägna om att få deras 
synpunkter för utvecklingen av kursen. Tala om att utvärderingen 
även påverkar andra kurser och dina kollegor i deras undervisning. 
Därmed, genom konstruktiv kritik, kan de påverka både kurser och 
de lärare de kommer att möta senare i utbildningen. Det motiverar 
studenterna till att skriva konstruktiv feedback, som vi sedan kan 
använda för kursutveckling och för att diskutera med lärare i andra 
kurser. 

Kursutveckling
>  Hur upplevdes kursen? 

>  Uppnådde studenterna kursens mål?  

>  Om inte, varför? Ska jag tillämpa en annan strategi? 
 Andra uppgifter? Annan lärmiljö?
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EfTEr ATT VI INhämTAT INfOrmATION och data har vi en grund 
i form av hur studenterna klarat olika delar av examinationen, 
samt deras synpunkter på hur de uppfattat kursen. Kom ihåg att 
det sistnämnda är deras förmåga att ge feedback, något de kanske 
inte tränats i, och som därmed kanske inte är så konstruktiv alla 
gånger. Det kan vi också utveckla. 

I detta läge ska vi väga samman all input och använda den till 
någon form av output i form av en förbättrad kurs. Här behöver 
vi verkligen vår erfarenhet och kunskap, det vill säga vår expertis 
och professionalitet som lärare. Uppdraget är att på bästa sätt stödja 
studenternas lärande att nå kurs- och utbildningsmål.  Vi behöver 
både fundera igenom vår strategi och innehållet i kursen i form av 
aktiviteter, uppgifter och examination. 

Vill vi göra denna reflektion ännu mer konstruktiv, men också 
något mer krävande, så tar vi hjälp av några studenter eller hela 
studentgruppen i slutet av kursen: 

”Min uppfattning som lärare i den här kursen är att 
processen har fungerat ….(din beskrivning). Del A tycker 
jag fungerade riktigt bra, Del B upplevde jag som mer 
svår och där är jag osäker på hur mycket ni lärt er om X. 
Nu vill jag gärna få era tankar på hur ni uppfattat det här, 
vad kan vi ändra till kommande kurser?”

Gör gärna detta i lugn och ro. Vår erfarenhet är att studenterna 
gärna diskuterar dessa frågor om de uppfattar att vi lyssnar och 
bryr oss. Har vi inte lyssnat hittills under kursen är det här inget 

Påtala för studenterna att kursutvärderingen inte enbart fungerar 
som något som hjälper de som kommer i kommande kurs, det 
vill säga att studenterna ska anta en altruistisk välmening för andra 
studenter; det bör och ska påverka dem själva i deras utbildning.  

Glöm heller inte bort den mitt-i-kursen-utvärdering som bör 
göras enligt LTU-modellen. Det finns en del lärare som menar att 
de inte hinner med den. Det kan tyckas märkligt, att de inte under 
några minuter hinner ställa frågor till studenterna om hur det går 
och om det är något som vi tillsammans, lärare och studenter, bör 
tänka på under den avslutande halvan av kursen. 

Hinner vi inte lyssna på studenterna denna korta stund, så är vi 
troligen "predikanter" som har ett ämnes- och lärarcentrerat för-
hållningssätt. Det är ingen fara, alla människor kan ändra på sig.  

>  Använd en stund på första passet för att diskutera   
 hur kursen utvärderats av tidigare studenter - det   
 visar studenterna att vi tar deras åsikter i beaktande  
 för kursutveckling

> Nyttja mittutvärderingen - stanna upp några minuter  
 och fråga efter synpunkter på innehåll, upplägg och  
 uppgifter så långt

>  Visa för studenterna att kursutvärderingen påverkar  
 deras egen utbildning - programråden bör till   
 exempel diskutera detta och även vidta åtgärder när  
 det inte gått bra i kursen av någon anledning

som kan införas i slutet av en kurs. Studenterna har då inte det 
förtroende för oss som de behöver för att ge konstruktiv feed-
back. Efter detta tillfälle är det dags att punkta ner både sådant 
som blev framgångsrikt och sådant som vi skulle vilja ändra, båda 
delarna är viktiga för nästa steg. 

Ytterligare ett tips är att göra en enkel övning inspirerad av 
SWOT analys med studenterna; att  låta dem skriva ner på post-it 
lappar vad de tycker har varit bra, mindre bra, vad de uppfattat som 
svårt och vad de ser som möjligheter att utveckla till kommande 
kurser. 

Om vi lärare ger dem en sådan uppgift med utgångspunkt i vad 
de uppfattat att de själva lärt sig, så får vi troligen mer konstruktiv 
feedback på vad och hur vi kan ändra för att nå det kursen syftar 
till. 

En viktig inspirationskälla för förbättringsarbetet är att medver-
ka i andra kurser och att samtala om lärande i olika former med 
personer från olika ämnesområden. Det ger ofta värdefulla tips som 
kan omsättas i egna kurser. 

Är vi lärare professionella i vårt uppdrag har vi även lagt upp 
kursgenomförandet så att vi får kontinuerlig återkoppling på hur 
studenterna uppfattar och hanterar sin lärprocess. Varje kurstillfälle 
kan exempelvis inledas med frågan om hur det går och hur de an-
ser att de ligger till, vilket signalerar att vi tar vårt uppdrag på allvar. 
Om vi har många studenter på kursen kan vi ställa frågan till några 
som kommer tidigt och sedan väva in det i start eller avslutning av 
kurstillfället och be dem ge oss feedback.  Till exempel: 

Från input till output
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vill att det ska vara. Titta på avsnittet i denna lärarguide och sök i 
litteratur om vad vi kan åstadkomma med feedback. Hur kan du 
förändra situationen så att feedbackmomenten blir mer omfattande, 
uppfattas tydligare eller har större värde? 

Diskutera med kollegor, utforma, testa och följ upp. Att diskutera 
kurser med kollegor är ett viktigt verktyg, vi har alla nytta av att 
höra andras exempel på vad som fungerar och inte fungerar för att 
fortlöpande utveckla oss i lärarrollen. 

”Jag uppfattade att några av er inte börjat läsa 
litteraturen ännu. Erfarenheter från tidigare kurser 
visar att de som inte tar tag i detta nu, får problem i 
kursuppgift A, och rätt många av er som inte kommit 
igång redan nu börjar ligga dåligt till för att nå kursens 
mål och därmed få era kurspoäng.”

”Jag hörde också att några av er samlats och diskuterat 
lösningsalternativ på uppgift B, det är bra. Allt ni 
kan diskutera med varandra nu har ni hjälp av i de 
kommande uppgifterna”

förbättrinG under kursen
Under kursens gång kan vi samla på oss erfarenheter av hur 
information, kunskap och uppgifter mottas av olika studenter. Vi 
har dessutom ofta ett underlag i form av det vi utvecklat under 
planeringen av kursen, det vill säga kriterier för bedömning och 
typ av uppgifter och examinationer.  

Ta hjälp av kollegor och diskutera styrkor och utmaningar 
som finns, välj någon eller några aspekter, till exempel formativ 
feedback, som vi vet har hög effekt på lärande. Fundera över hur 
studenterna kunnat få, uppfatta och använda feedback i kursen. Här 
har du nytta av din vetenskapliga skolning, gör enklaste möjliga 
analys av detta, eller ta hjälp av någon annan. 

När du har ett underlag, ställer du det i jämförelse med hur du 
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utvecklinG till kommande kurser
Om vi kontinuerligt samlat underlag i form av en del statistiska 
hårddata om hur studenterna klarat olika delar av kursen, samt 
inhämtat kvalitativa synpunkter från dem hur de uppfattat kursen, 
så har vi efter kursen en mängd material att använda för kursut-
veckling. 

Nu är det dags att väga samman materialet och då behöver du 
nyttja din expertis som lärare. Grunduppdraget är fortfarande att på 
bästa sätt stödja studenterna att nå utbildnings- och kursmål. 

Vad säger underlaget?  Vilka delar var framgångsrika med denna 
grupp, och vilka delar verkar ha varit mindre gynnsamma? Punkta 
ner både sådant som blev framgångsrikt och sådant som du skulle 
vilja ändra, båda delarna är viktiga inför nästa kursplanering. 

Reflektionen kring hur kursens aktiviteter och moment bidragit 
till att studenterna uppfyllt målen är viktig för att kunna utveckla 
kursen på ett bra sätt, det vill säga för att ge studenterna bättre 
förutsättningar nästa gång. 

Som lärare är det viktigt att leva som vi lär.  Om vi själva är ny-
fikna, söker nya perspektiv, ber om feedback och försöker utvecklas 
är det troligt att vi får studenter som anammar samma perspektiv. 
Vi behöver fundera över vad vi vill med vår lärarroll och vad vårt 
uppdrag som lärare är. Vart vill vi med kursen och hur kan vi nå 
dit? Fundera på vilka delar, både av det du noterat som punkter 
och sådant som kanske är mer diffust, som går att ta med till nästa 
tillfälle som underlag i den planeringen. 

Diskutera även med utbildningsledare om det finns anled-
ning, utifrån din eller dennas perspektiv, att göra förändringar i 
utbildings- eller kursplanen. Är kursen rätt placerad? Bör den 
istället ligga senare eller tidigare i utbildningen? Om det ska göras 
förändringar ska ni också bestämma om det är en stor eller liten 
revidering, vilket medför olika tidsperspektiv för att genomdriva. 
Punkta ner följande: 
 
> Vad var det bästa med kursen? 3 saker.
> Varför fungerade dessa saker? Sök svar i litteratur! 

> Vad var det som var mindre bra? 3 saker

> Varför fungerade inte dessa saker? Sök i litteratur!

> Vilken lärdom tar jag med mig till kommande   
 kurser?
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> Hur upplevdes kursen? 

>  Uppnådde studenterna kursens mål?  

> Vad finns det för data om hur studenterna klarat   
 kursen?

> Är det någon specifik grupp som har lägre   
 genomströmning eller som till och med har hoppat  
 av? Varför de?

>  Vad förutsätter vi att studenterna kan när de   
 kommer till  kursen och har de med sig den   
 kunskapen?

> Hur kan vi utforma och utveckla kursen till nästa  
 gång för att fortlöpande under kursen få 
 återkoppling på  vad studenterna gör,  hur de förstår  
 vad de är med om respektive vad de lär sig? 

> Hur kan vi bemöta detta för att skapa en situation   
 där vi förstärker de mål och intentioner som kursen  
 har.

> Vilka delar av kursmålen har de uppnått med god   
 marginal och vilka delar har varit mer utmanande 
 för de att uppnå? 

> Hur nyttjades examinationen för att styra    
 studenternas lärande mot kursen syfte och mål?

> Hur kan vi till nästa gång förmedla relevansen i   
 kursens aktiviteter? 

> Kan vi tydligare visa hur uppgifterna underlättar   
 deras kunskapsutveckling? 

> Studenter är olika och har olika sätt för att studera  
 effektivt. Finns det flera sätt att engagera sig och   
stödjer kursens upplägg det? 

> Finns det erfarenheter från tidigare kurser där   
 studenter tagit sig an sitt lärande på ett bra sätt, 
 som vi kan använda? 

> Finns det sätt som underlättar för studenterna att   
 samarbeta och hjälpas åt?

Diskutera kursutveckling
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Efterord

Pedagogisk idé LTU är en fantastisk möjlighet för oss lärare att 
lyfta och stärka vår roll, och att en möjlighet att diskutera utbild-
ning som den extremt viktiga verksamhet vi bedriver vid univer-
sitet.  

Utvecklingsarbetet gör vi tillsammans; det innebär att vi alla 
lärare på LTU har stora möjligheter att påverka vad Pedagogisk Idé 
är i vår egen verksamhet.  Vår förhoppning är att Lärarguide 2014 
ska vara ett stöd att ta sig an implementering av Pedagogisk idé och 
därmed inleda arbetet med att stödja studentens lärande. 

Vi vill ta detta tillfälle i akt att tacka alla de personer som bidragit 
till att Pedagogisk idé LTU blivit verklighet; rektors chefsgrupp och 
rektorsrådet, TFN och FFN, som initierat och stött arbetet med 
den pedagogiska satsningen vid LTU,  Teknologkåren och Luleå 
Studentkår vid LTU för aktivt stöd och bidrag i dialoger, utbild-
ningskoordinatorerna vid LTU för stöd och goda kommentarer. 

En mycket viktig del i implementeringen av pedagogisk idé är 
de pedagogiska institutionssamordnarna vid LTU; Lotta Berglund 
(HLV), Tim Foster (ETS), Dan Harnesk (SRT), Gustav Jansson 
(SBN) och Tommy Lundström (KKL). Ytterligare ovärderliga och 
insiktsfulla kommentarer om pedagogik och lärande har lämnats av 
Brit Rönnbäck, stort tack för detta.

Luleå den 17 september, 2014 

Oskar Gedda            Åsa Wikberg Nilsson
Projektledare Pedagogisk idé         Projektledare Pedagogisk idé

PrOjEKTET PEDAGOGISK IDÉ LTU inleddes med en förstudie 
under år 2012. Denna följdes sedan av en rad implementerings-
aktiviteter under 2013-14 där Guide 2013 för programutveckling 
enligt Pedagogisk idé LTU, är ett av de konkreta resultaten. 

Fokus i Guide 2013 är utveckling av utbildningsprogram. Anled-
ningen till det är att den organisation och de system som finns för 
kurser och utbildningar har en stor påverkan på de förutsättningar 
som finns  för utveckling och lärande, både för den enskilde stu-
denten och för läraren. När kringliggande strukturer finns på plats 
finns möjlighet för läraren att arbeta engagerat och uthålligt med 
kursen, vilket i sin tur stödjer studentens utveckling och lärande. 

Värdeorden för Pedagogisk idé LTU är engagemang, uthålligt 
arbete och självständighet. Det är ord som varje verksamhet, varje 
student, varje examinator och varje lärare bör fundera kring och 
diskutera vad de innebär inom det egna området. Forskning visar 
att studenten behöver engagemang, arbeta uthålligt och övas i sin 
självständighet under en utbildning för att lära sig på bästa sätt. Det 
är anledningen till att Pedagogisk idé utformats på det sätt  

För oss projektledare för implementeringen står Pedagogisk idé 
LTU för ett fokus på studentens lärande. Både lärare och studenter 
behöver bra förutsättningar för att arbeta engagerat. Vi menar att 
genom att utveckla engagemang, eller rent av passion, för ett om-
råde, blir det möjligt för studenten att investera mer tid och ta ett 
större ansvar för sitt eget lärande. Se bara på de forskare som pas-
sionerat tillbringar massor av tid för att fördjupa sin förståelse inom 
ett område. Motivation fungerar precis likadant för studenterna, det 
är inget annorlunda med deras sätt att ta sig an lärande. Skillnaden 
ligger ofta i drivkraften, det vill säga ett relevant och verklighetsan-
knutet mål att utveckla kunskapen för.  
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ExAmINATION -Det är studentens ansvar att visa upp sin kunskap, och ditt ansvar som lärare att planera tillfällen och 
goda omständigheter för studenten att göra det

• På vilka sätt kan studenten visa den kunskap/färdighet/värderingsförmåga som preciseras i målen?
• Vilka betyg finns?       
• Vilka betygskriterier finns? 
• Vilka bedömningskriterier finns? Hur skiljer sig underkänd från godkänd, och godkänd från mycket hög kvalitet? 
• Hur kan examinationen utformas för att stödja studenternas lärande?

KURSKOD__________KURSNAMN_______________________KURSTILLFÄLLE_________________

ExAmENSmÅL -Infoga utbildningens examensmål
• Visa kunskap i och förståelse för.....
• Visa färdighet och förmåga att... 
• Visa värderingsförmåga och förhållningssätt avseende....

KUrSmÅL -Infoga kursens syfte och mål. Med syfte menas vad kursen fyller för funktion och med mål avses vad som 
krävs för att bli godkänd på kursen
Kursens syfte är att:_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Kursens mål är att studenten ska visa: 
• Kunskap om och förståelse för...
• Färdighet och förmåga inom...
• En värderingsförmåga och förhållningssätt avseende.....

KUrSAKTIVITETEr -välj och utforma aktiviteter baserat på följande punkter
• Hur kopplar aktiviteterna mot målen och hur kan målen examineras?
• Hur underlättar vi för studenten att utveckla engagemang? Hur kan studenten utforska målen kopplade till    
   sin framtida yrkesroll?
• Hur konstruerar vi uppgifter så att studenterna kan jobba både brett och på djupet utan att vi som lärare guidar varje   
   steg, dvs. hur möjliggör vi för studenten att engagera sig i kunskapsområdet?
• Vilken självständighet kan vi förutsätta i kursen och vilka aktiviteter kan hjälpa studenterna att utveckla självständighet?
• Hur skapar vi kontinuerlig feedback; på produkt, process och ansats?  
• Kan verksamhetsområdet vara ett stöd för aktiviteterna?Exempelvis en verksamhetsförlagd kontext för en aktivitet, en   
   labaktivitet eller annan aktivitet som innehåller utforskning inom verksamhetsområdet?
• Vilka resurser finns/behövs? Lärartid, expertis, lokaler, litteratur, externa aktörer mm

Bilaga 1.  
Mall för utformning av kurs
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Bilaga 2.
Lathund för utformning av kursuppgift

sYfte och mål

> Vad är syftet och målet med   
 uppgiften? Vad ska den 
 bidra till?

> Hur är detta relevant för   
 studenterna? I utbildningen?  
 I arbetslivet? För samhället?

> Vilken form av uppgift kan bidra  
 till det målet?

> Vilka kunskaper, färdigheter och  
 förmågor kan övas med hjälp av  
 uppgiften? 

> Finns det generella färdigheter  
 som kan nyttjas i uppgiften för att  
 studenterna ska kunna engagera  
 sig?

sammanhanG samarbete feedback presentation eXamination

> Hur kan uppgiften utformas för att  
 engagera studenterna?

> Vilket sammanhang passar för  
 uppgiften?

> Kan en viss lärmiljö avsättas för  
 studenternas arbete?

> Hur kan studenterna stimuleras  
 att utforska uppgiftens   
 sammanhang på djupet och med  
 olika metoder?

> Kan vi vara flexibla i vårt sätt att  
 bedöma uppgiften om de hittar  
 nya kreativa sätt att genomföra  
 den?

> Hur kan uppgiften utformas för att  
 studenterna ska kunna hjälpas åt  
 och samarbeta kring uppgiften?

> Hur kan uppgiften utformas så att  
 de kan lära av varandra?

> Hur kan uppgiften utformas så  
 att den stimulerar till diskussion  
 och fördjupande samtal om   
 ämnet/ begreppet/fenomenet  
 som uppgiften berör?

> Hur kan uppgiften utformas så att  
 studenterna kan få mycket   
 feedback på sina prestationer?

> Hur kan uppgiften utformas så  
 att de kan få feedback på sitt  
 lärande?

> Hur kan feedbacken bidra till att  
 de kan förbättra sina prestationer  
 och sitt lärande?

> Kan externa bedömare ge   
 studenterna feedback under  
 arbetet för att stimulera dem?

> Kan studenter från andra   
 kursomgångar ge feedback på  
 studenternas arbete?

> Hur kan uppgiftens presentation  
 utformas för att stimulera dem att  
 lägga energi och möda?

> Hur kan presentationen av   
 uppgiften bidra till att de utmanas  
 men fortfarande känner sig trygga  
 i situationen?

> Hur kan uppgiften utformas så att  
 presentationen innebär möjlighet  
 att få feedback och möjlighet att  
 förbättra prestationen?

> Kan externa personer kallas in för  
 att ge studenterna bedömning  
 och därmed en upplevelse av  
 relevans? 

> Hur kan uppgiften utformas så att  
 studenterna förstår bedömningen  
 av uppgiften och de kvaliteter och  
 prestationer som de ska uppnå?

> Hur kan bedömnings-kriteriernas  
 utformning bidra till att   
 studenterna  ägnar tid och möda  
 åt en bra uppgift ( och därmed  
 lärande)?

> Hur kan examinationen utformas  
 så att studenterna fortsätter  
 utveckla kunskap även efter  
 kursens slut?
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uppGifter 
Beskriv kursens uppgifter, vilka mål de förväntas bidra till och 
hur ev. bedömning av uppgifterna sker. Hur sker feedback? Hur 
sker examination och när? Vilka betygskriterier? När ska inläm-
ning ske och hur? Varför är uppgifterna utformade på detta sätt?

Tänk på att studenten ofta tar sig an kurserna utifrån beskriv-
ningen av uppgifterna, var tydlig med förväntningar och ge gärna 
exempel på tidigare uppgifter som de kan lära sig dina förväntning-
ar från. 

plaGiat
Fusk och plagiat är sätt som minskar möjlighet till lärande och är 
ett brott mot den överenskommelse som studier vid LTU bygger 
på. Större självständiga arbeten kommer bör utsättas för gransk-
ning, såväl av lärare som studenter. 

Studenten bör i alla sammanhang av examination och presen-
tation kunna redogöra för den process som föregått det arbete de 
hänvisar till och de ska i alla sammanhang kunna redogöra för den 
kunskap de uppvisar för bedömning…

kurslitteratur 
Beskriv hur kurslitteraturen är tänkt att användas, ge exempelvis 
läsanvisning inför föreläsningar. 

> Med uthålligt arbete och självständighet menas i   
 denna kursen att …. 
>  Frågor av XX- karaktär hänvisas i första hand till 
 studiehandledningen, i andra hand tillkursansvarig  
 och tredje hand till annan utbildningsansvarig. 

Genom att visa studenten hur kursens genomförande är tänkt får 
de en vägledning för hur de kan lägga upp sina studier. En 7,5 
hp kurs motsvarar fem veckors heltidsstudier vilket kan översättas 
till 200 arbetstimmar. Det innebär inte att alla studenter ska klara 
kursen på denna tid, utan är en tänkt tidsplanering för en tänkt 
genomsnittsstudent.

Denna tidsvägledning ger studenten en viss känsla för vilken nivå 
på arbete som läraren förväntar sig. Studier (Studentspegeln, 2007) 
visar att många studenter inte lägger ner 40 timmar i veckan, och 
en av orsakerna kan vara att de inte vet hur de ska kunna nyttja 40 
timmar i veckan för sina studier. Helt enkelt att de anser sig ”klara” 
efter betydligt kortare tid.

Bilaga 3. 
Mall för studiehandledning

> Kursen har utformats på följande vis för att du ska  
 kunna utveckla ditt engagemang inom området.

> Kursen stöttar på följande vis din möjlighet att   
 lägga ner arbete på att lära dig ämnet och utveckla  
 kvalificerade kunskaper

>  Kursen har utformats på följande vis för att du ska  
 kunna arbeta självständigt tillsammans med   
 andra, och för att du ska kunna utveckla din   
 självständighet inom kunskapsområdet.

Beskriv hur kursen planerats, vad som är lärarens ansvar respektive 
studentens ansvar. Förklara hur upplägget är tänkt att bidra till 
studentens lärande. 

>  Kursen har planerats så att lärare tar ansvar för   
 följande delar.  
 Lärare har denna tanke om hur studenterna bäst lär  
 sig ämnet och tar därför i huvudsak en roll såsom...
>  Studenterna har följande ansvar för kursens   
 genomförande… 

>  Några erfarenheter från tidigare kursomgångar är   
 att….därför har kursen ändrats på detta sätt och   
 det kommer vara ettt större fokus på att följande   
 process/tider/kvaliteter ….. 

introduktion
Skriv ett välkommen till kursen och en inledande beskrivning av 
vad kursen handlar om.  Ge en första anvisning om hur kursen 
kan vara relevant för studenten, hur studenten kan använda kun-
skapen i sitt framtida arbetsliv eller hur det kan vara relevant för 
samhället med personer som har denna kunskap

innehåll
Beskriv vad kursen innehåller i form av ämnesområden, be-
grepp, teorier eller färdighetsträning. Berätta vilka kunskaper som 
studenten förväntas ha med sig eller hur de kan lära vidare efter 
denna kurs. 

sYfte och mål
Beskriv kursens övergripande syfte och mål. Relatera gärna må-
len till aktiviteter och examination så att studenten ser hur de når 
målen via aktiviteterna. 

Genomförande
Beskriv vilken form kursen ska bedrivas genom, t.ex. föreläsning-
ar, grupparbeten etc. Motivera varför kursen bedrivs på det sättet, 
hur är det tänkt att stödja studentens lärprocess?
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Bilaga 4. Mall för bedömning av    
 muntlig presentation

bEDömNING AV mUNTLIG PrESENTATION kan göras genom att ge återkoppling på hur jag som "publik" påverkas och på vad 
som skulle kunna ändras för att göra presentationen mer övertygande. 

fOrmALIA
• Tidsdisposition
• Förberedelser
• Hjälpmedel

INTErAKTION
• Röst
• Ögonkontakt
• Kroppsspråk

bUDSKAP
• Tydlighet
• Rationalitet
• Avgränsning

ENGAGEmANG
• Argumentation
• Övertygelse
• Retorik

öVrIGT

hELhET
• Trovärdighet
• Professionalitet

Det här påverkar mig 
positivt...

Det här sänker mitt 
intresse...

Bilaga 5. Mall för feedback

bedömninGsmatris för effektiv feedback
n	 Vägledande återkoppling innebär att ge studenten medel att gå vidare/utveckling (ex. i en uppgift)- inte att bara säga "det var bra". 
n	 Tänk på att inte ge återkoppling på allt på samma gång utan att dela in återkopplingen i olika delar - det blir lättare att hantera 
 (ex. enligt mallen nedan; produkt, metod och attityd). 
n		 Ge gärna återkoppling i grupp så att alla kan lära av varandra och du spar tid genom att ta upp sådant som är generellt för alla! 
n		 Utveckla gärna en specifik matris för området/programmet så att studenterna lär sig att detta är saker de alltid får reflektera kring. 
n		 Idag ges oftast feedback med tyngd på produkten (resultatet). Tänk på att ge feedback även på metod och ansats- det bidrar ofta till  
 ett bättre resultat - och engagemang och självständighet på köpet! 

vad var bra? 
- i relation till 
kursuppgiften

vad kan förbättras?
- i relation till kursmålet

hur kan det 
förbättras?
- tips för utveckling

produkt/
resultat

metod/tillväGaGånGs- 
sätt

ansats/enGaGemanG 


