
Abstract Kvalitetsprojektet  

”Handledning och Lärande utifrån Studentcentrerad Pedagogik” 
Europeiska rådet för högre utbildning (ESG) utvecklade (2015) Standarder och riktlinjer för  
kvalitetssäkring inom studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning. Enligt ESG (2015) är 
det lärosätenas ansvar att undervisa på ett sätt som inbjuder studenterna till att ta en aktiv roll i 
lärandeprocesserna och att detta återspeglas i bedömningen av studenterna. För att nå 
kvalitetsmålen beträffande studentcentrerat lärande i sjuksköterskeprogrammet på Högskolan 
Kristianstad, har vi arbetat med kvalitetsprojektet ”Handledning och lärande utifrån 
studentcentrerad pedagogik” under läsåret 2017-2018.  

Syftet med projektet var att förbättra och utveckla handledning och lärande utifrån studentcentrerad 
pedagogik bland lärare som handleder och examinerar paper i sjuksköterskeprogrammet.  

Projektet har skett i samverkan med pågående programutveckling och utgår från den 
personcentrerade modellen enligt MCCormack and McCance (2016). Personcentrerat 
förhållningssätt definieras med utgångspunkt i den enskilda personens utveckling och dess 
omgivande kontext. Ramverket betraktar personen ur ett, samhällsperspektiv med omgivande 
värderingar, relationer och resurser. Den Personcentrerade modellen fungerar både som  
omvårdnadsteori och organisationsteori vid förändringsprocesser inom personcentrerade kulturer. 
Det innebär att teorin lyfter komplexiteten med organiseringen kring omvårdnaden. Det är en 
heuristisk modell som handlar om att utveckla personcentrerade kulturer. Modellen var extra lämplig 
till projektet, då den utformats för att arbeta med förändringsprocesser beträffande värderingar, 
ömsesidig respekt och förståelse för varandra. 

Vi var 20 deltagare som träffades fem gånger för att fördjupa oss i pedagogiska utmaningar kring 
pedagogik, hållbar utveckling, jämställdhet och examination. Alla deltagarna handledde eller 
examinerade paper i sjuksköterskeprogrammet. Varje seminarium följde strukturerade läraktiviteter. 
Vi arbetade utifrån specifika frågeställningar som utgick från studentcentrerat lärande. Deltagarna 
ombads att  ta med sig egna erfarenheter/problem/behov som belyste frågeställningarna inför varje 
seminarium. Vi inledde varje seminarium med reflektionsunderlag ca 20 min. Därefter delades 
deltagarna in i små grupper ca 4-6 i varje grupp, och diskuterade i 70 min. För att utveckla det 
pedagogiska förhållningssättet hade vi återsamling och diskussion om hur vi skulle arbeta vidare med 
dagens diskussioner. Därefter valde alla en uppgift att implementera i det vardagliga arbetet till nästa 
seminarium. När vi återförenades presenterade vi våra uppgifter för varandra och diskuterade 
gemensamt hur vi skulle komma vidare.  

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. Vi har utvecklat fördjupade pedagogiska diskussioner som har stärkt lärarna i deras 
yrkesutövning. Det har inneburit att vi har börjat arbeta mer medvetet med att förstå studenternas 
utgångspunkt och tillvarata deras resurser. Det framkom att vi har utvecklat förståelse för 
studenternas självständighet i lärandeprocessen. Dessutom har vi sett studenternas ansvarstagande 
växa när vi tillämpat studentcentrerat förhållningssätt. Nyckeln till framgång var en öppen atmosfär. 
Vi lärde av och med varandra! 


