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 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning
 STANDARD: Lärosätena säkerställer att utbildning ges på ett sätt som 

inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och 
att detta återspeglas i bedömningen av studenterna.

 RIKTLINJER: Studentcentrerat lärande och undervisning spelar en 
viktig roll när det gäller att stimulera studenternas motivation, 
självreflektion och engagemang i lärandeprocesserna. Detta 
förutsätter ett noga beaktande av hur utbildningarna utformas, hur 
de genomförs och hur måluppfyllelsen bedöms.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetade som kursansvarig i uppsatskursen, gick kursen att skriva en pedagogisk portfölj. Upptäckte att vi arbetar inte med detta systematiskt eller samverkar, utan det är upp till varje enskild.  Samtidigt stod vi inför en programutveckling. Skrev en ansökan om kvalitetsmedel till kurs. Hållbar utveckling att vi jobbade med problem behov som vi själva upplevt. Samt uppmuntra studenter utveckla självständighet. Ansökan baserades på Pedagogik, studentcentrerat lärande, examination, hållbar utveckling och jämställdhet.



Ansökan om kvalitetsmedel

 Studentcentrerat lärande
 Tillvarata studenternas utgångspunkt
 Jämställdhet
 Handledarens roll vid grupphandledning
 Examination



20 deltagare, fem träffar
 Anna Pålsson
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 Studentcentrerat lärande
 Tillvarata studenternas 

utgångspunkt
 Jämställdhet
 Handledarens roll vid 

grupphandledning
 Examination

Presentatör
Presentationsanteckningar
20 personer Träffades fem gånger. 3 lektorer och en professor, inga män. Vi inledde med en film, diskuterade i grupper, hade återsamling. Alla tog på sig en uppgift att jobba med till nästa träff. Vi följde upp hur det hade gått mellan träffarna.



Exempel på reflektioner
 Genom att reflektera över ”hur är min drömstudent och hur är en 

svår student?”, och vad är det hos mig som gör att jag upplever det 
så? Hur ser min egen resa ut? Vilket motstånd har jag mött? Hur har 
jag tagit lärdom av det? Jämställdhet i lärandemålen. 

 Samsyn-lärarnas relationer. Ge studenter ansvar.
 Låt studenter utvärdera den egna insatsen lärdomen och koppla 

det till kursplanens mål.
 Jobba utifrån FIRO-modellen. Lärandemål som gynnar 

gruppdynamik. 
 Ge återkoppling på inlämnad text, ej på person. Personlig 

utveckling fungerar fint men personlig återkoppling fungerar 
destruktivt. När ska vi ha rejäla återkopplingar och när ska vi sätta 
betyg? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Desto mer ansvar studenterna fick för sin egen lärande process, desto mer växte de.



Exempel på uppgifter

 Padlet på storföreläsningar
 Planeringssamtal
 Teflontest
 Observation av jämställdhet i grupper
 Identifiera vilket ansvar studenterna får
 Utvärderingar
 Återkopplingar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Friktion på grund av föreställningar om: Ofta Ibland SällanÅlder Kön Sexualitet Etnicitet Hudfärg Funktionalitet Trosbekännelse Klass Kroppsstorlek 



Resultat
 Enligt utvärderingen har lärarnas förhållningssätt gentemot studenter förändrats. 
 Projektet har bidragit till ökad medvetenhet beträffande eget arbetssätt och 

bekräftat tankar om hur vi ser på studenter. 
 Fördjupade pedagogiska diskussioner har stärkt lärarna i deras yrkesutövning. 

Det har inneburit att lärarna kan vara mer öppna och raka i kommunikationen 
än tidigare. 

 Vi har arbetat mer medvetet med att förstå studenternas utgångspunkt och 
tillvarata deras resurser. 

 Andra betydelsefulla insikter var att våga släppa kontrollen och ge studenter 
mer ansvar. Vi har också uppmuntrat varandra till att utmana studenterna. 

 Det framkom att vi har utvecklat förståelse för studenternas självständighet 
lärandeprocessen. 

 Vi har sett studenternas ansvarstagande växa när vi tillämpat studentcentrerat 
förhållningssätt.

 En annan vinst var att vi utvecklade pedagogisk temakurs personcentrerat 
förhållningssätt.



Viktiga slutsatser

 Vi behöver arbeta med jämställdhet
 Vi behöver arbeta med återkoppling-betyg
 Vi behöver forum för samverkan och utveckling
Medarbetare behöver ges samma förutsättningar och 

bättre förutsättningar för att arbeta studentcentrerat



Hur kommer vi vidare
 Studentcentrerad pedagogik blir stående punkt på coachingmöten

 Studentcentrerad pedagogik blir stående punkt på programträffar

 Presentera projektet på nationella konferenser och nätverk

 Fokusgrupper/Arbetsgrupper som fördjupar sig i utvalt tema 

 Utvärdering, medarbetarenkät

 Utvärdering, studentenkät

 Publicera projektet i Högskolepedagogisk debatt

 Sök kvalitetsmedel 2019, för att utveckla studentcentrerad pedagogik i VFU.



Att ta lärdom av

 Vi kände på seminarierna att vi ville gå djupare in i ämnet, men att tiden 
var för kort.

 Det är också viktigt att inte ha för många teman, utan att arbeta med ett 
tema under längre tid.

 För att komma ännu djupare kan man förslagsvis bearbeta samma tema 
två gånger och arbeta med en förändringsuppgift däremellan.

 Ex att hålla en undervisning med "kritiska vänner" Att efteråt diskutera 
plus/minus Konkretisera olika upplägg och tillsammans med kollegor prova 
dem. Därefter diskutera för och nackdelar med upplägget tillsammans.

 Öppenhet betydelsefull för utveckling

 Uppföljningen hade betydelse för hur vi gick vidare



Tack för visat intresse 



Reflektionsfrågor

 Hur möter jag varje student med värdighet, medkänsla och respekt?

 Hur balanseras lärarens kunskapsöverläge, makt och myndighetsansvar med studentens 
rätt till autonomi, integritet och värdighet i undervisningen


	Studentcentrerad pedagogik
	Standarder och riktlinjer för � kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) 
	Ansökan om kvalitetsmedel
	20 deltagare, fem träffar
	Exempel på reflektioner
	Exempel på uppgifter
	Resultat
	Viktiga slutsatser
	Hur kommer vi vidare
	Att ta lärdom av
	Bildnummer 11
	Reflektionsfrågor

