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Introduktion till temanumret
Maria Melén Fäldt, redaktör

När lärare tillsammans utvecklar utbildning finns det många
vägar mot samma mål det vill säga hög utbildningskvalitet. I
detta nummer presenteras goda exempel på hur det kan ta sig
uttryck.
De texter som presenteras är alla kvalitetsprojekt som fått medel att utveckla någon aspekt inom utbildningen. Genomgående
visar årets kvalitetsprojekt på ett sökande efter ny best practice
d.v.s. en ambition att finna ny praxis eller nya vägar som främjar undervisning och lärande. Best practice inbegriper ofta införandet av olika företeelser såsom processer, överenskommelser, rutiner och förhållningssätt som fungerar främjande för
ändamålet.
I texterna finns det goda exempel på sådana företeelser i sökandet efter best practice avseende undervisning och lärande.
Det finns två exempel där en process införts för att förbereda
studenten inför VFU. I det ena fallet förbereds studenten medelst VR-teknik inför VFU, i det andra fallet föregås VFUn av
fältdagar. Det finns också en text som exemplifierar hur man
kan göra en överenskommelse med studenten avseende ambitionsnivå inför genomförandet av ett grupparbete. Ett exempel
som beskriver införandet av en rutin handlar om att mäta
undervisningskvalitet. Avseende förhållningssätt finns det
också ett bra exempel på hur det går att arbeta för att stärka ett
studentcentrerat förhållningssätt.
I detta nummer har redaktionen bestått av Annika Fjelkner och
Joachim Regnell.
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Att mäta undervisningskvalitet
med kvalité
Carina Elgán

Problemformulering och syfte
Mastersprogrammet Integrerad Hälsovetenskap som startade
höstterminen 2008 har varit föremål för ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete med studenternas lärande i
fokus. För att åstadkomma en god kursutveckling behöver befintliga brister och svagheter identifieras. Förutom att studenter ska få möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på sin kurs genom en kursvärdering (Högskoleförordningen 1993:100, 1 kap. § 14 (SFS 2000:65) bör kursvärderingen också ge information om undervisningskvalitén. Därför
behöver Högskolan Kristianstad kursvärderingar som säger något om studenternas uppfattning om undervisningskvalitén
(Ramsden, 2003) och som kan utgöra ett underlag för en genomtänkt och systematiskt förbättring av undervisningskvalitén. Syftet med projektet var att använda Course Experience
Questionnaire (CEQ) för att identifiera brister och svagheter i
mastersprogrammets kurser för att systematiskt kunna arbeta
med att förbättra undervisningskvalitén.

Course Experience Questionnaire
CEQ är specifikt framtaget för att mäta undervisningskvalitet
inom högre utbildning (McInnes, 2001; Ramsden, 2003). Instrumentet har utvecklats och förbättrats under en 10 års period och har en dokumenterad statistisk trovärdighet (McInnes, 2001). Påståendena i CEQ mäter studenternas uppfattning
av faktorer med relevans för att motverka ytinriktat lärande
och för att främja djupinriktat lärande (Ramsden, 2003).
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CEQ kan användas både summativt och formativt, det vill säga
vid flera tillfällen under en och samma kurs. Det är också möjligt att jämföra utbildningskvaliteten mellan olika kurser inom
en och samma utbildning, men också mellan olika utbildningar,
oavsett utbildningsämne. Påståendena i CEQ bildar olika domäner, där ett kluster av påståenden omfattar domänerna; God
undervisning, Tydliga mål, Förståelseinriktad examination,
Lämplig arbetsbelastning, samt Allmänna färdigheter. Påståendena besvaras på en 5-gradig Likertskala där 1 är den ena ytterligheten och 5 den andra ytterligheten, är 1 innebär att man
tar helt avstånd från påståendet och 5 att man instämmer helt i
påståendet. Om det sammanställda resultatet av CEQ ger låga
poäng är det sannolikt att ett icke önskvärt (ytinriktat) lärande
stöds och tvärt om (Borell, 2008).
Genom att modifiera planeringen och genomförandet av kurser
kan de domäner av undervisningen med låga poäng i CEQ förbättras till nästa gång kursen ges. Det ger alltså förutsättningar
för att förbättra kvalitén på studenternas lärande genom lämpliga åtgärder direkt relaterade till den eller de domäner där poängen indikerar ett dåligt utfall. Påståendena är formulerade på
ett sätt så det enkelt kan kopplas ihop med vilka åtgärder och
förändringar som bör vidtas för att höja kvalitén på studenternas lärande. Resultatet från CEQ kan alltså användas som underlag för att förändra kursdesignen/kursupplägget och därmed öka förutsättningarna för bättre kvalité på studenternas
lärande.

Programutveckling 2014-2018
En extern granskning genomfördes 2013 som visade att mastersprogrammet motsvarade de nationella målen för utbildning
på avancerad nivå/masterexamen. De svagheter som identifie-
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rades åtgärdades bland annat skapades en ny kurs, International Health, och verben i samtliga kursplanerna reviderades
(Biggs & Tang, 2011).
Under 2014 inleddes arbetet med att ta fram bedömnings- och
betygskriterier. Förutom att vara ett stöd i arbetet med att säkerställa en rättssäker examination kan de också användas som
pedagogiskt verktyg. Betygskriterierna skapar en tydlighet i
vad som förväntas av studenten vid varje delprov samt vilket
betyg studenten kan förvänta sig utifrån den egna prestationen
(Biggs & Tang, 2011). Sett ur ett studentperspektiv är det viktigt att pluggandet ger utdelning, därav frågan ”kommer det på
tentan?”. Detta fenomen, Backwash (Biggs & Tang, 2011) kan
användas för att styra studenternas inlärning och fokus. I synnerhet eftersom det visat sig att studenter på universitetsnivå
har en god förmåga att förstå och använda betygskriterier i sitt
lärande (Panadero & Jönsson, 2013).
Höstterminen 2016 infördes en programexamination som innebär att studenten behöver integrera kunskap från samtliga obligatoriska kurser i mastersprogrammet, och relatera till examensarbetet samt yrkesrollen. Studenten behöver således
skapa två nya kunskapsbilder, en baserad på examensarbetet
och den andra utifrån yrkesrollen.

Genomförande
På Högskolan Kristianstad infördes höstterminen 2011 ett
centraliserat kursvärderingssystem, EvaSys Education (EvaSys)
som är ett webbaserat enkätverktyg, för värderingar av Högskolans utbildningar. Jenny Folkesson, ansvarig för EvaSys, involverades i projektet ”Att mäta undervisningskvalitet med
kvalité” och ett specifikt programkonto skapades i EvaSys. Via
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detta distribuerades CEQ till samtliga studenter i mastersprogrammets kurser. Insamlad data från varje kurs skickades sedan vidare till Lunds Tekniska Högskola (LTH) för bearbetning
och sammanställning till en arbetsrapport. Arbetsrapporten
har sedan skickats tillbaka och vidarebefordrats till kursansvarig och kursexaminator och tolkats tillsammans med berörda
lärare i kursen. Generellt går det inte att säga vad som är ett
bra och vad som är dåligt värde (Borell, 2008). Det finns heller
inget neutralt läge eller värde. Skalan sträcker sig från -100 till
+ 100. Det finns således inget värde som är lagom eller att alla
positiva värden är bra, men ett högre värde är bättre än ett
lägre.

Resultat och analys
Av mastersprogrammets 12 kurser genomfördes kursvärderingarna som planerat i 11 av kurserna. En kurs, Kvalitativa
metoder inom det hälsovetenskapliga området, med 7 deltagare framgår av fritext svaren från två studenter att de gått en
annan kurs. Studentgrupperna i mastersprogrammets kurser
är inte stora och antalet studenter som besvarar kursvärderingarna är ännu färre, allt emellan 2 till 24 svarande per kurs
(tabell 1). Trots löfte till studenterna om möjligheten att vinna
ett pris om man lämnade in en kursvärdering samt extra påminnelser utöver den som automatiskt görs i EvaSys deltog
35% av studenterna i kursvärderingen.
Generellt är studenterna nöjda med samtliga kurser med något
enstaka undantag (-17 tabell 1). Samtliga kurser uppfattas som
angelägna för utbildningen som helhet men examensarbeteskursen och kursen internationell hälsa är de som får lägst poäng (+17, tabell 1).
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+33 (44)

+29 (29)

Kunskapsutveckling vid
mångprofessionella
arbetsplatser (n=14)

1

+47 (65)

+58 (37)

+35 (47)

-7 (60)

+58 (56)

+25 (12

Strategiskt ledarskap I
välfärdsorganisationer (n=3)

Hälsoekonomisk utvärdering
(n=7)

Tillämpad statistik inom
hälsovetenskaperna (n=12)
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Kvalitativa
forskningsmetoder inom det
hälsovetenskapliga området
(n=7)

Utvärdering för förändring
(n=6)

Forskningsdesign (n=2)

+75 (0)

+50 (45)

-16 (40)

+24 (33)

+23 (43)

+4 (38)

-17 (31)

+13 (35)

+29 (55)

m (SD)
+42 (43)

Tydliga mål

+19 (44)

+46 (60)

+30 (42)

+20 (39)

+35 (58)

+54 (14)

+4 (26)

+88 (18)

+34 (37)

m (SD)
+35 (39)

+0 (0)

+44 (42)

+2 (51)

+11 (36)

+30 (48)

+42 (14)

+ 13 (25)

-25 (53)

+11 (50)

m (SD)
+27 (49)

CEQ domäner
FörståelseLämplig
inriktad
arbetsbelastning
examination

+46 (18)

+51 (27)

+8 (38)

+33 (49)

+28 (53)

-6 (50)

-28 (+63)

+42 (0)

+31 (40)

m (SD)
+42 (44)

Allmänna
färdigheter

+75 (35)

+67 (82)

+29 (37)

+42 (67)

+58 (49)

+67 (29)

+17 (104)

+100 (0)

+36 (74)

m (SD)
+67 (44)

+50 (87)

+50 (0)

+75 (61)

+14 (80)

+50 (56)

+71 (49)

+33 (29)

-17 (76)

+75 (35)

+57 (47)

m (SD)
+61 (58)

Enskilda frågor
Kursen känns
Överlag är jag
angelägen för min
nöjd med den här
utbildning
kursen

Hälsovetenskaplig
+39 (35)
+75 (22)
+8 (26)
+42 (26)
+17 (71)
+100 (0)
forskningsdesign i teorin
(n=3)
1
Kursen ges vid Fakulteten för Lärande. 2Två av studenterna som besvarat kursvärderingen har gått en annan kurs. Oklart vilken.

-36 (60)

Internationell hälsa (n=3)

Vetenskapsteori och
metodologiska överväganden
(n=2)

m (SD)
+58 (44)

Kurs
Perspektiv på hälsa och
samhälle (n=24)

God
undervisning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

-

Ja

Betygskriterier
tillgängliga
för studenten
Ja

Tabell 1. Resultatet från kursvärdering med Course Experience Questionnaire (CEQ) samtliga domäner för undervisningskvalitet,
medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) och mastersprogrammet Integrerad Hälsovetenskaps 12 kurser för läsåret 2017/2018

Resultaten av en kursvärdering behöver tolkas för att resultaten ska kunna omsättas till pedagogiska åtgärder som förbättrar undervisningskvaliteten. I följande text ges exempel på hur
resultatet från CEQ kan användas för att förbättra undervisningskvalitet. Exemplen börjar med resultatet för en domän
och vad domänen inbegriper. Därefter beskrivs hur resultaten
kan tolkas och i förekommande fall möjliga sätt att arbeta med
resultatet.

God undervisning
Domänen God undervisning visar att studenterna uppfattar att
undervisningen som tillräckligt bra (+69 till -36) (tabell 1). Det
innebär att studenterna uppfattar att lärarna är uppmuntrade
genom återkoppling och feedback. Studenterna får också klara
och tydliga förklaringar på sina frågor. Studenterna uppfattar
också att lärarna har förståelse för deras svårigheter, är närvarande och visar intresse för ämnet och studenterna. Av programområdets 12 kurser är det en som får negativa poäng (36) (tabell 1).
Genom att komplettera CEQ-enkäten med frågor som ”Vad behöver förbättras i kursen” och fritextsvar kan kursledningen få
konkreta svar som ”Instruktioner” eller ”Ta bort grupparbete
på distanskurser”. Det ger konkret vägledning av vad som
kursledningen kan arbeta med inför nästa gång kursen går.

Tydliga mål
Domänen Tydliga mål visar att studenterna överlag uppfattar
att det finns tydliga mål och bedömningsgrunder i kurserna
(+75 till -17) (tabell 1). Studenterna kan alltså bilda sig en uppfattning om vilken kvalitet som krävs på exempelvis inlämningsuppgifter och tentamen. Resultaten visar en tendens att
kurserna med betygskriterier tillgängliga för studenten har ett
högre poäng på området tydliga mål (tabell 1). Sannolikt blir
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det tydligare för studenten vad som förväntas för olika uppgifter och vad som krävs för de olika betygsstegen. Det ger också
en indikation på att studenterna uppfattat en koppling mellan
syftet med uppgifter/tentamen och lärandemål.

Förståelseinriktad examination
Domänen Förståelseinriktad examination visar hur studenterna uppfattar examinationerna. Generellt visar resultatet från
CEQ att studenterna uppfattar examinationerna i mastersprogrammet som att de behöver förståelsekunskap. De kurser som
avviker från denna trend är kurserna i forskningsdesign (+8
och +19) som har en gemensam examination och dessutom den
enda examinationen i kursen Hälsovetenskaplig forskningsdesign i teorin.
Denna tentamen avviker från den tentamensform som studenterna är vana vid i programmet, som vanligen består av ett ”paper” som lämnas innan ett bestämt datum. Examinationen i designkurserna sker via internet, är tillgänglig under en vecka
och görs på tid. Från det att studenten har öppnat och påbörjat
tentamen så behöver studenten avsluta och lämna in tentamen
inom 4 timmar. Tentamen består av 10 frågor varav 5 frågor är
relaterade till kurslitteraturen som exempelvis ”vad är klinisk
signifikans?”. Den andra 5 frågorna ställs i relation till en vetenskaplig artikel med frågor som ”vilken design har man använt”?
Under kursutvärderingsprocessen har diskussionerna i lärarlaget lett fram till att tidspress i kombination med den ovana examinationsformen uppfattas som besvärlig och stressande av
studenterna. Vid nästa kurstillfälle kommer man därför att
lägga in quiz under kursen gång som påminner om examinationen. Studenten vänjer sig vid att svara på frågor samtidigt
som det blir ett lärande moment och en typ av instuderingsfrågor. Något som kan minska stressen hos studenterna. Ett annat
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alternativ som diskuterats är att dela upp tentamen i två delar
och då också förlänga tiden för att genomföra tentamen. Vid
nästa utvärdering kommer frågorna från domänen att läggas
till HKRs standardfrågor för att se effekten av de planerade åtgärderna.

Lämplig arbetsbelastning
Domänen Lämplig arbetsbelastning baserar sig på antagandet
att överbelastade studenter har en sämre kvalitet på lärandet
än de studenter som har en rimlig arbetsbörda. En olämpligt
hög arbetsbelastning tvingar studenterna att överge försöken
till förståelsekunskap (Biggs & Tang, 2011). I denna domän indikerar höga poäng en rimlig arbetsbelastning.
Detta skulle innebära att studenterna i flertalet av mastersprogrammets kurser har en för låg arbetsbelastning, vilket också
delvis bekräftas av svaren på frågan ”Hur många timmar lade
du i genomsnitt ner på kursen i veckan?”. Majoriteten av studenter som besvarat kursvärderingen anger att de lägger 20
timmar eller mindre på studier. Detta är en programövergripande fråga som behöver diskuteras gemensamt vid nästa gemensamma träff för att finna möjliga förklaringar och möjliga
åtgärder. Möjliga aktiviteter för att öka studenternas närvaro
på Canvas är exempelvis fler schemalagda lärande aktiviteter
som gruppdiskussioner, kamratgranskning av paper eller ”fredagsduggor”. Vid nästa kursvärdering bör även detta följas upp.

Allmänna färdigheter
Domänen Allmänna färdigheter är den domän som är utformad
för att mäta i vilken utsträckning kursen utvecklar allmänna
färdigheter och kunskaper. Det som specifikt efterfrågas i CEQ
är problemlösning, analytisk förmåga, grupparbete, säkerhet i
att hantera obekanta problem, förmågan att planera det egna
arbetet, samt skriftlig kommunikation. Poängen för de olika
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kurserna i mastersprogrammet sträcker sig från -28 till +67
(examensarbetskursen) vilket kan förklaras av olikheter i kursernas karaktär. Att examensarbeteskursen ligger högst får anses som förväntat med tanke på att det är i denna kurs som studenternas problemlösning, analytisk förmåga, säkerhet i att
hantera obekanta problem, med mera, ställs på sin spets. Domänen allmänna färdigheter är speciell eftersom den kanske
mäter något som en kurs inte har till syfte att träna. Ett sämre
resultat i denna domän blir således svårare som lärarlag att
förhålla sig till och svårast att åtgärda, eftersom det ofta kräver
en mer genomgripande revidering av kursen som helhet.

Tillämpbarhet
Utvärdering handlar om att tolka resultatet för att utveckla
undervisningskvaliteten. Trots ett lågt deltagande i kursvärderingen indikerar resultatet att lärarna i mastersprogrammet
lyckats med sin ambition att skapa god undervisningskvalitet.
Eftersom det finns grund för antagandet att studenter som inte
svarar på kursvärderingar i stort sett tycker likadant som sina
svarande medstudenter (Borell & Gudmundsson, 2009).
Förutom att arbetsrapporterna som genererats av CEQ ger
handfasta och värdefull information om brister som behöver
hanteras på kursnivå inom lärarlaget är resultaten från CEQ
också användbara för utveckling av undervisningskvalitén på
programnivå. Det blir möjligt att som programområdesansvarig identifiera avvikelser, kurser som skiljer sig från övriga kurser i ett program. Resultaten gör det således möjligt att som
programområdesansvarig prioritera och fördela extra resurser
i form av timmar baserat på kursvärderingsresultatet till enskilda kurser. Det är också möjligt att göra programövergripande prioriteringar utifrån resultatet. Resultatet från CEQ gör
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det möjligt att identifiera om det är domäner som genomgående avviker i samtliga kurser i ett program, något som kan underlätta för programområdesansvarig att säkerställa ”pedagogisk samordning” eller pedagogisk nivå i programmets kurser.
En högskolepedagogisk samordning skulle också vara möjlig
att göra om CEQ användes som kursvärdering under ett läsår.
Det skulle då vara möjligt att jämföra utbildningsprogram både
inom och mellan avdelningar inom en fakultet, mellan fakulteter eller att fritt jämföra över hela högskolan. Det skulle skapa
möjligheter för att kollegor emellan, dela goda exempel som bidrar till god undervisningskvalitet.
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Att möta nya förutsättningar
Så har vi utvecklat undervisningen i
vardagspediatrik
Pernilla Garmy, Gerth Hedov & Eva-Lena Einberg

”Det är på VFU:n som den egentliga inlärningen sker”. Många
lärare känner säkert igen uttalandet från studenterna. Men hur
motiverar man studenterna att ändå delta i den lärarledda
undervisningen – när dessa timmar dessutom skärs ner? I
denna artikel beskriver vi hur vi gjort på sjuksköterskeutbildningen.
Under fjärde terminen på sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan Kristianstad ges kursen Verksamhetsförlagdutbildning
III – primärvård och pediatrisk/obstetrisk omvårdnad. Ett delmoment i kursen är undervisning om barn och ungdomars
hälsa. Hösten 2017 förändrades dock förutsättningarna för
undervisningen om barn och ungdomars hälsa. Tidigare var
detta område baserat på föreläsningar samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom barnhälsovård (4 dagar), elevhälsa
(1 dag) och barn eller BB/kvinnoklinik (8 dagar). Nu minskades utrymmet för campusförlagd lärarledd undervisning om
barn från fyra dagar till en dag och VFU inom barn eller
BB/kvinnoklinik minskades från åtta till sex dagar.
Det minskade antalet VFU-dagar inom barn/BB/kvinnoklinik
har ersatts med ett nytt delprov i Barn-S-HLR. Efter ett möte
med (huvud)handledare vid verksamheterna barn/bb/kvinnoklinik har ett utvecklingsarbete påbörjats för att konkretisera
de lärandemål studenterna ska uppnå under sin VFU inom
verksamheterna. I det närvarointyg studenterna ska fylla i och
14

få signerade läggs lärandemålen till och exempel på hur det kan
uppnås.
Studenter har uttryckt att ”det är på VFUn som den egentliga
inlärningen sker”, medan forskning visar att teoretisk kunskap
är en förutsättning för gedigen inlärning på praktiken. I VFUn
kan teorin omsättas i praktiskt kunnande, och en fördjupad förståelse uppnås (Dewey, 1998). En utmaning i kursen blev därför att motivera studenterna att komma till den teoretiska
klassrumsundervisningen och att inspirera dem att läsa kurslitteraturen.
För att möta denna utmaning har vi genomfört förändringar i
undervisningen. Istället för att enbart leverera en klassisk föreläsning, har vi börjat utgå från konkreta fall och låtit studenterna arbeta med kurslitteraturen. På så vis gynnas det aktiva
lärandet (Biggs & Tang, 2011).
Studenterna har totalt 6 timmar campusförlagd utbildning om
vardagspediatrik. Vi har delat upp undervisningen i två pass,
ett inriktad på det lilla barnet (åldersspannet 0-5 år) och det
andra på skolbarn (6-18 år). Kurslitteratur är Vardagspediatrik
för primärvården (Lindberg, 2015).
Båda passen inleds med en timmes klassisk föreläsning. När
det gäller det lilla barnet, undervisar vi om barnets normala utveckling. I passet om skolbarn har föreläsningen fokus på barnen hälsa och skolsköterskans uppdrag inom elevhälsan.
Därefter arbetar studenterna i två timmar med case. De delas
in i grupper om två till fem personer och får sig tilldelade fem
typiska fall. Varje grupp får låna ett exemplar av kurslitteraturen. Exempel på fall är följande:
Mamma till Sara är 5 år, ringer in till din mottagning på
natten och berättar att Sara efter par timmar sömn vaknar
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upp och är snuvig, och har svårt att andas. Flickan har en
hes, skällande hosta som gör ont, och både mamma och
dotter är förtvivlade och oroliga.
Två flickor i årskurs 8 kommer till din skolsköterskemottagning och berättar att de är oroliga över sin klasskompis
Anna. De har noterat att hon inte äter skolmaten, och att
hon inte längre duschar efter idrotten.
Studenterna får en timme på sig att jobba med fallen. Till sin
hjälp har de förutom kurslitteraturen också ett så kallat tankeschema för analys av patientfall, med en flödesprocess som de
kan skriva ner sina reflektioner på.
Sedan återsamlas grupperna i klassrummet, och vi går igenom
fallen gemensamt. På detta sätt uppmuntras kontinuerligt lärande (Taras, 2008). Det är inte enbart de kunskaper man redan besitter som har betydelse, utan också de man kan inhämta
genom att använda kurslitteratur och att diskutera med kurskamrater och lärare (Boud, Cohen, & Sampson, 2001).
Studenterna får lämna skriftliga utvärderingar efter undervisningstillfället, och en övervägande majoritet är mycket nöjda.
Här är ett urval citat:
”Intressanta case med vanliga fall. Det var kul att vara i
grupp med andra studenter och höra deras förslag.”
”Intressant och bra undervisning! Bra kurslitteratur att
jobba med.”
”Det var bra att ni frågar oss grejer och gör oss delaktiga.”
”Bra att själv få tänka om casen.”
”Bra med små grupper som jobbade med casen. Alla kom
till tals.”
Studenternas inlärningsstilar är olika, och visst finns det enstaka studenter som hade föredragit en klassisk föreläsning,
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men den stora majoriteten uppskattar den nya undervisningsformen. De flesta uttrycker att casen är på lagom nivå, medan
några hade önskat färre, men mer komplicerade, case. Detta är
en balansgång, som vi får ha i åtanke inför framtida undervisningstillfällen.
Hur ha det då gått med närvaron? Eftersom kursen i primärvård är indelad i halvklass, ges undervisningen om vardagspediatrik fyra gånger per år. Vår erfarenhet är att studenterna
prioriterar att komma till denna campusförlagda undervisning,
att de värdesätter case-undervisningen och att deras intresse
för kurslitteraturen har ökat.
Vi vill med denna artikel inte påstå att det går att ersätta fyra
dagars undervisning med en dags undervisning. Vår vilja är
istället att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi på sjuksköterskeutbildningen gjort det bästa möjliga av nya förutsättningar.
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Klädd i äldres fysiska
vardagsutmaningar - vad kan man
lära?
Elisabet Rothenberg, Anneli Orrung Wallin & Sarah Forsberg

Bakgrund
Allt fler uppnår hög ålder, vilket för de flesta, innebär att rörligheten i kroppens leder försämras och muskelstyrkan försvagas,
även syn och hörsel påverkas negativt. Försämringarna utvecklas individuellt, men i åldersgruppen över 85 år där en majoritet är kvinnor, upplever många omfattande svårigheter i vardagen som begränsar möjligheterna att leva ett självständigt och
aktivt liv. Detta kan sättas i samband med det man brukar benämna som gruppen sköra äldre. En definition på skörhet är:
Skörhet (frailty) uppkommer hos äldre personer som en
konsekvens av det biologiska åldrandet i kombination med
yttre påverkan som till exempel sjukdomar, läkemedels-biverkningar eller dehydrering (uttorkning).
(Ernsth Bravell , Ivanoff & Edberg, 2017, s. 222)
Exempel på vardagssituationer och aktiviteter som kan vara
både jobbigt och integritets-kränkande är måltiden och att äta.
Att inte kunna laga sin egen mat är för många, fram för allt
kvinnor, en förlust och vad än värre är att inte kunna äta utan
hjälp. En del personer har också svårt att tugga och svälja vilket
innebär begränsningar i vad som går att äta och en ökad risk
att svälja fel och sätta mat och dryck i halsen. Sjuksköterskor
och tandhygienister behöver förstå och sätta sig in i de sköra
äldres situation för att kunna möta individuella behov, och
gastronomer likaså för att kunna planera mat för personer
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inom äldreomsorgen. De flesta studenter inom gastronomi-,
sjuksköterske- samt tandhygienistprogrammet kommer på
olika sätt att möta äldre kring ätandet och måltiden i sina kommande yrkesroller:
•

Gastronomerna genom ansvar för att planera och tillaga
måltider

•

Sjuksköterskorna i omvårdnadssituationen där mat och
måltid är en viktig del och där de också ansvarar för ordination av konsistenanpassad kost

•

Tandhygienisterna när det gäller oral hälsa som är av
central betydelse för att kunna äta

Som student kan det dock vara svårt att föreställa sig hur
funktionsnedsättningar på ett påtagligt sätt förvandlar vardagliga aktiviteter till svåra utmaningar eller oöverstigliga hinder
för många äldre. Detta utgör bakgrunden till det kvalitetsförbättringsprojekt som initialt söktes i samverkan mellan gastronomi- och omvårdnadsprogrammet men som lite senare också
tandhygienistprogrammet anslöt sig till.

Äldredräkten GERT
Äldredräkten, GERontologic Test suit (GERT), används inom
forskning och utveckling för att skapa en intuitiv förståelse för
de begränsningar och svårigheter som många äldre lever med.
Dräkten består av flera separata delar som kan kombineras på
olika sätt för att simulera funktionsnedsättningar försämrad
muskelkraft, synnedsättning, ryggsmärta, skakningar (tremor)
och förlamning. GERT ger en konkret upplevelse av hur tungt
och svårt det kan vara att förflytta sig, att skära bröd och breda
en smörgås.
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Projektets syften var
1. Att bibringa studenterna ökad förståelse för åldrandets
fysiska utmaningar i vardagslivet genom nya undervisningsmoment med GERT där olika vardagliga mat- och
måltidsrelaterade aktiviteter skulle genomföras.
2. Att öka samarbetet mellan programmen genom att använda GERT i tvärgrupper samt låta studenterna reflektera över upplevelsen tillsammans ur sina respektive ämnesperspektiv
3. Att undersöka studenternas upplevelse av att prova
GERT och vilket eventuellt mervärde den skapar för deras förståelse för äldres situation. Köns- och genusaspekter skulle specifikt beaktas då åldrandets utmaningar kan ta sig olika uttryck för män respektive kvinnor, samt då en majoritet av studenterna är kvinnor.

Genomförda aktiviteter
Inledningsvis gjordes en pilottestning där GERT provades i
gastronomi- och sjuksköterskeprogrammet separat. För sjuksköterskestudenterna genomfördes piloten i termin 3 i kursen
”Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans yrkesutövning” ht 2017 under Toy Imagine dagarna, ett kursmoment om
innovation och förbättringskunskap. När studenterna fick på
sig dräkten fick de i uppdrag att använda en rullator. Med den
skulle de ta sig upp och ner på en lastpall som skulle illustrerar
en trottoarkant. Därefter gick de en bit till ett bord där de öppnade en flaska med vatten, hällde upp vattnet i ett glas och
drack en klunk. Därpå gick de en bit till och uppför en trappa.
När de kom upp för trappan fick de böja sig ner för att ta upp
en nyckel som låg på golvet och gå fram till en ganska låg soffa.
Uppdraget var sedan att sätta sig och resa sig från soffan samt
att gå tillbaka till utgångspunkten.
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Ett trettiotal studenter provade GERT under dagen. Efter att de
hade gått den utstakade rundan blev de tillfrågade hur de hade
upplevt det. Alla var förundrade över hur tungt och svårt det
var att ta sig fram. De upplevde också att de blev stela och orörliga. Framförallt var soffan en utmaning. Alla upplevde det väldigt svårt att med ett stelt ben både sätta sig och resa sig upp
från soffan. Att inte ha full kontroll över i sin kropp upplevdes
också otryggt för vissa. Följande citat från fokusgruppen illustrerar studenternas upplevelser:
P11: Tänk er att vi testat dräkten och det var så jobbigt
men tänk er att dom lider av sjukdomar samtidigt som
dom är så...
P2: Precis, Det är värre.

1

P=person; M=moderator
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P3: Det tänkte jag också, vi hade ju inte ont [någon inflikar:
nej]. Tänk dom som har ont i det benet som är stelt.
P1: Exakt då är det inte så roligt att ta det [benet] först, eller hur [någon inflikar: nää] och då måste man ändå, å gud
ja... [...]
M: tycker ni att momentet låg rätt, vi har pratat en del om
det ligger det rätt i utbildningen, i vilken termin ska det
ligga, ni är ju i termin 3 nu.
P4: Jag tycker det skulle vara tidigare, obligatoriskt innan
man går ut på VFU för att få känslan, t ex varför en person
är långsam, därför att de är stela [...] Speciellt när man ska
få en helhetsbild, dom [skolan] vill ju det när vi är ute i
praktik, att vi ska kunna binda ihop allting [någon inflikar:
precis]
P1: När jag gick med damen i korridoren, jag tänkte tar det
så lång tid, men nu... jag tyckte det skulle vara obligatoriskt
att testa dräkten innan praktiken. Så man får en bild så
man inte kör på för hastigt med sitt arbete.

Piloten med GERT visade att studenter kan få insikt i hur det
känns att ha en åldrande kropp och empati för vilka begränsningar det leder till. Fokusgruppsintervjuerna med sjuksköterskestudenterna var genomgående positiva och det framkom
önskemål om vikten av att införa GERT som ett obligatoriskt
moment tidigt i utbildningen i intervjun.
Ytterligare en pilot med GERT gjordes med studenter från gastronomiprogrammet under hösten 2017 i kursen ”Mat och näring genom livet”, termin 3. Studenterna fick under ett praktiskt kökspass om konsistensanpassad kost för personer som
lider av dysfagi (tugg- och sväljsvårigheter) prova GERT i en
måltidssituation. Studenterna fick skära en brödskiva, breda
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med smör, hyvla en skiva ost samt hälla upp en kopp kaffe. Studenterna häpnade över tyngden och svårigheten att göra vardagliga aktiviteter som tas förgivet. De uttryckte förståelse för
varför äldre kanske hoppar över en måltid, att det inte känns
värt det när det krävs så mycket energi att resa sig, breda en
smörgås och hälla upp en kopp kaffe. Under efterföljande fokusgrupp diskuterade gastronomistudenterna kreativa lösningar för att förbättra äldres vardag, både med hjälp av måltidslösningar såsom olika typer av produkter men även måltidsrummets utformning. Citat från gastronomernas fokusgrupp efter upplevelsen var:
M: Får jag ställa en provocerande fråga då? [skratt] visste
ni inte det här [hur det känns att vara äldre] redan innan?
P1: Visst man vet som du sa men man kommer ihåg det på
ett annat vis när man provar det själv.
P2: Ja, jag tror att det är upplevelsen som gör att man har
något att koppla till och nu ser man det på ett helt annat
sätt just eftersom man har upplevt det själv.
Av citaten ovan framgår en mycket påtaglig förändring som
projektet medfört. Studenterna erfara fysiskt påtagligt hur det
är att lida av fysiska funktionsnedsättningar till följda av ålder.
Det genererar tankar och funderingar kring det egna bemötande av äldre i den professionella rollen.
Efter positiva utvärderingar från pilottesten utformades således en interprofessionell gemensam praktiskt orienterad
workshop om upplevelsen att vara äldre med funktionsnedsättningar i samband med mat, ätande och måltid, oral hälsa
och omvårdnad i lokalerna för Gastronomin (bredvid Metro-
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pol). Ca 190 gastronomi-, sjuksköterske- samt tandhygieniststudenter delades in i fyra tvärgrupper som under en halvdag
fick:
•

Tillaga och servera konsistensanpassad kost.

•

Mata varandra.

•

Göra sensoriska tester: doft/smaktest ”Kanel och
socker” syn/smaktest ”apelsinjuice i olika färger.

•

Borsta och få sina tänder borstade, samt utföra munhälsobedömning efter att ha fått undervisning av tandhygieniststudenterna.

•

Prova GERT.

De olika aktiviteterna byggde på ett fall som studenterna skulle
leva sig in i. Det handlade om Ann Andersson, 81 år som fått en
stroke och därefter led av kvarstående motoriska problem som
innebar svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter inkluderat
matlagning. Anns kvarstående vänstersidiga försvagning hade
också fått negativa konsekvenser för förmågan att föra handen
till munnen. Vätska rann ofta ut, eller svaldes fel, medan fast
föda tenderade att bli kvar i munhålan. Under det senaste halvåret hade hon förlorat fem kilo i vikt och utvecklat trycksår.
Halvdagen avslutades med fokusgrupper bestående av studenter från samtliga tre program, som fick analysera sina erfarenheter av workshopen utifrån sina respektive yrkesperspektiv.
Materialet från dessa har ännu inte hunnit bearbetas, men
några spontana reflektioner från studenterna var att de bättre
kunde leva sig in i hur det känns att vara skör och äldre, och i
den utsatthet man befinner sig i exempelvis när man ska få sina
tänder borstade. Både studenter med vårderfarenheter och
studenter utan tidigare vårderfarenhet upplevde att det var lä-
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rorikt att prova dräkten. Dessutom upplevade både sjuksköterske- och tandhygieniststudenterna det som lärorikt att få inblick i konsistensanpassad kost och betydelsen av måltidens
upplägg. Flera studenter påpekade att denna aktivitet skulle
alla som arbetar med äldre genomföra.

Hur går vi vidare?
På detta sätt vill vi fördjupa vår kunskap om hur GERT påverkar studenternas inlärning och empatiska förmåga, vilket på
sikt kan ligga till grund för ytterligare utveckling av undervisningen. Vi kommer att ses under mitten på december för att utvärdera och ”skruva” på sådant som kan bli bättre till nästa år.
Några aktiviteter är redan inplanerade; GERT kommer fortsättningsvis att vara ett interprofessionellt moment i termin 1 i
sjuksköterskeprogrammet. Under den interprofessionella
workshopen med GERT under vårterminen 2019, kommer endast sjuksköterske- och tandhygieniststudenterna delta i workshopen då det tyvärr inte passar schemamässigt för gastronomistudenterna. Vi planerar även att ytterligare förbättra momentet genom att exempelvis lägga till fler mindre gruppdiskussioner där studenterna från de olika professionerna får
diskutera sina upplevelser utifrån ett interprofessionellt perspektiv i högre utsträckning.
Vi som arbetat i projektet:
Gastronomiprogrammet
Elisabet Rothenberg
Projektledare
Sarah Forsberg

Sjuksköterskeprogrammet
Anneli Orrung Wallin
Anna-Karin Edberg
Pia Petersson
Sebastian Butfors
Johnny Wallin
Mia Oljakka
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Tandhygienistprogrammet
Sara Henricsson
Seida Erovic Ademovski
Findus special Foods
Ellen Hugosson

Pedagogiska utmaningar i det
digitala klassrummet
Christel Persson, Peter Åberg och Lennart Mårtensson

Bakgrund och projektets teoretiska
förankring
Frågor om digitalisering i högre utbildning diskuteras flitigt
just nu och det ställs nya utmaningar och krav på såväl lärare
som studenter inom högskolevärlden. Det aktuella kvalitetshöjande pedagogiska projektet kom igång utifrån att det inom
programområdet VA- och kretsloppsteknikerprogrammet och
Kandidatprogram i miljöteknik – strategisk resursanvändning
signalerats ett behov av att utveckla pedagogiska metoder och
förhållningssätt i anslutning till de nätbaserade undervisningstillfällena som erbjuds och äger rum i realtid i det digitala mötesrummet/webbverktyget Adobe Connect. Vi författare arbetar som lärare inom utbildningsprogrammen och i samband
med det aktuella projektet med namnet ”Digitala möten med
fokus på hållbar utveckling – Utveckling av digital lärandemiljö
i möte mellan lärare och studenter” togs också en pedagogisk
guide fram som det refereras till i texten(finns tillgänglig på
intranätet vid HKR).
Under de senaste decennierna har den tekniska och digitala utvecklingen av datorer, mobiltelefoner, läsplattor etc. skapat nya
och förändrade kommunikationsformer mellan människor i sociala nätverk och professionella sammanhang. Den digitala utvecklingen som samhällsfenomen är särskilt relevant för högre
utbildning och nätburen undervisning lockar studenter från
flera delar av landet. Under projektets gång har begrepp som
undervisningsmiljö, studiemiljö och lärandemiljö diskuterats.
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Enligt Lindberg-Sand (2016) innebär undervisningsmiljön att
det är lärarens aktivitet som står i fokus med studenten definierad som deltagare av aktiviteten. En symbios av kollektivt såväl som individuellt lärande äger rum av verbal aktivitet och innehåll. Studenternas studiemiljö och lärandemiljö ser möjligen
inte likadan ut det digitala klassrummet som i det fysiska. Studenternas närvaro på campus har kompletterats med de digitala resurserna vilket bidragit till att studenterna mer frekvent
än tidigare genomför sina studieuppgifter både enskilt och tillsammans med studiekamrater på andra platser än campus. Enligt den nationella digitaliseringskommissionen är målet att
Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter och högre utbildnings utvecklingsbehov av digital
utbildning lyfts fram (till exempel SOU 2014:13). Lärosätena
står uppenbarligen inför olika utmaningar när det till exempel
gäller att ta tillvara och utveckla en övergripande lärandemiljö
med digitalt stöd såväl för lärare som för studenter. Inbyggda
undervisningstraditioner i det fysiska klassrummet kräver ett
förändrat sätt att tänka i frågor om att skapa goda förutsättningar för lärandeprocesser och en strävan i att utveckla ett
mer studentcentrerat lärande. För att öka genomströmningen
vid utbildningsprogrammen har vi upptäckt att de digitala mötena i realtid har en positiv inverkan. En problematik ligger i
att studenterna ibland väljer bort att delta vid de interaktiva
träffarna. Det kan vara en bidragande orsak till att de går miste
om kunskapsprocessen kopplad till en fördjupning av ämnesinnehåll och ett vetenskapligt förhållningssätt liksom att reflektera kring sin egen lärandeprocess (Attard et al, 2010; UKÄ,
2015).

Syfte och frågeställningar
I den här artikeln beskrivs och sammanfattas projektet med
ambitionen att i ett framtidsperspektiv diskutera pedagogiska
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utmaningar i samband med utvecklingen av digitala möten i
webbmötesverktyget Adobe Connect i realtid. Vi har under projektets gång bland annat ringat in det som krävs vid utveckling
av pedagogiska metoder för att nå ett mer interaktivt förhållningssätt i samband med olika kursmoment och kursaktiviteter
och därmed lyder frågeställningarna:
•

Vad förväntas ur ett lärarperspektiv av studenterna och
vilka möjligheter och förutsättningar ges studenterna
för att uppfylla dessa?

•

Vilka pedagogiska utmaningar, som inkluderar aktiviteter och förhållningssätt, bör vi som lärare ur ett pedagogiskt perspektiv utveckla uppmärksamhet på/bli mer
uppmärksamma på?

•

Vilka förväntningar gällande studierna har studenterna i
det digitala klassrummet och vad samt hur förhåller de
sig?

Tillvägagångssätt
En kartläggning av de undervisande lärarnas erfarenheter av
undervisning i det digitala läranderummet i realtid gjordes tillsammans med en inventering av olika förekommande lärandeaktiviteter. Kontinuerlig dokumentation gjordes för att följas
upp i pågående kurser. Både tekniska och pedagogiska förhållningssätt prövades efter att kollegorna delat med sig av sina erfarenheter. Data har också samlats in i form av studentutvärderingar som kontinuerligt görs i kurserna samt i samtal i samband med olika digitala träffar i realtid.
Utifrån datainsamling och analys av resultaten skrevs en pedagogisk guide fram med titeln Utveckling av digital lärandemiljö i
mötet mellan lärare och studenter som presenterades vid
kvalitetkonferensen vid HKR den 31 augusti 2018. Fokus har
28

legat på det pedagogiska förhållningssättet som är tillämpbart
även i andra digitala mötesrum. Nyckelorden är samverkan,
stöd, kritiskt tänkande tillsammans med reflektion och återkoppling.

Resultat
Resultatet består, som nämnts, av den pedagogiska guiden med
ett upplägg som omfattar viktiga aspekter att tänka på i det
nätbaserade lärandets olika faser såsom förväntningar som
ställs på lärare och studenter mellan de olika mötestillfällena.
Vi har valt att göra en indelning som består av tre olika faser.
•

Förberedelsefas med lärar- och studentreflektioner

•

Genomförandefas med lärar- och studentreflektioner

•

Fasen efterarbete med lärar- och studentreflektioner

I guidens olika avsnitt om de olika faserna illustreras lärarreflektioner och i vissa fall också studentröster. Den pedagogiska
guiden avslutas med en allmän diskussion med frågor som
rests under projektets gång samt förslag på utvecklingspotentiella frågor och utvecklingsområden med kortfattade slutsatser.
I den här artikeln belyser vi några av de för oss viktigaste resultaten och erfarenheterna utifrån uppställda frågeställningar.
Studenter och lärare behöver bli mer medvetna om det digitala
läranderummets olika faser (förberedelse, genomförande och
efterarbete) och hur ett samlärande kan skapas i den nätbaserade lärmiljön.
Ur ett lärandeperspektiv har det under projektets gång riktats
uppmärksamhet mot vad vidgade pedagogiska aspekter och
förhållningssätt i ett nätbaserat lärande kan vara och innebära.
Det betyder att man som lärare i det virtuella klassrummets
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kontext bör möjliggöra för studenterna att kunna utöva ett
samlärande, exempelvis i uppgifter där samarbete och att jobba
i par eller i grupp uppmuntras.
En annan del handlar om hur en interaktiv lärandemiljö kan
skapas utifrån ett samtal likt det i det fysiska klassrummet. Hur
ställer läraren frågor och hur tar studenterna för sig att svara
på dessa? I de olika webb-verktygen finns funktioner med till
exempel handuppräckning och Chat. Det är inte alla gånger
som lärare och studenter har kommunicerat om och är överens
om hur de här verktygen kan bidra till ett mervärde av det digitala mötet i realtid. När det gäller att ge studenterna utrymme
för att diskutera och samtala om olika miljöetiska dilemman
och räkneuppgifter behövs mer kunskap om hur vi kan använda det pedagogiska fenomenet ”Bikupa” och ge studenterna
olika digitala rum att genomföra detta i, där läraren medges att
lyssna till studenternas diskussioner eller inte. En annan pedagogisk finess är att det finns möjlighet att som lärare under seminarier, föreläsningar osv. använda sig av whiteboard för att
förklara begrepp och stödja studenterna genom räkneexempel.
En ytterligare dimension utifrån lärarperspektivet är webbverktygets möjligheter att diskutera studenternas lärandeprocess och hur studenternas ”ownership” i sammanhanget medvetandegörs (Enghag, 2007).
Agenda för mötena i realtid: Utifrån ett studentperspektiv utgör
mötesdagordningar ett inslag som uppskattas att finnas tillgängliga inför mötena med någon uppgift att förbereda sig på
inför det digitala mötet. Ur ett lärarperspektiv är det stöd för
strukturen att ha förberett en mötesordning med innehåll då
det finns möjlighet att en röd tråd kan skönjas. Studenterna
upplever det också som positivt att träffas i realtid. De uttrycker att de lär känna studiekamrater och skapar kontakter
för kommande grupp- och projektarbeten i kurserna.
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En student säger:
“Genom mötena i realtid känner man att man får en direkt
feed back av läraren och studiekamraterna och viktiga råd
för att komma vidare i både räkneövningar och projektskrivande.”
Ytterligare resultat från projektet är att inom en rimlig framtid
skriva fram en pedagogisk guide som är riktad till studenterna
där förväntningar i ett före- under och efterperspektiv belyses
utifrån såväl pedagogiskt som tekniskt förhållningssätt.
FAQ: Vi lärare har också kommit fram till att utveckla ett forum
med FAQ, det vill säga med vanliga frågor som dyker upp från
studenterna under kursens gång och mellan mötena i realtid.
Ur ett lärarperspektiv kan det komma att vara tidsbesparande.
Även inspelningar av möten i realtid med tonvikten på faktamässigt innehåll har vi som målsättning att publicera samtidigt
som lagen GDPR tas i beaktande genom att till exempel inte ta
med chatten i inspelningarna (GDPR, 2018).

Diskussion
Pedagogiska metoder stod i fokus för att nå ett mer interaktivt
förhållningssätt i samband med olika kursmoment.
Målet var framtagning av en pedagogisk guide avseende icke
fysiska möten, i realtid, i Adobe Connect som ska kunna användas i fler av programmens kurser. Den pedagogiska guiden riktas i första steget nu till lärarna men en guide riktad till studenterna ser vi som ett ytterligare utvecklingssteg för att tillsammans skapa goda förutsättningar för pedagogiska lärandeprocesser som förstärker studenternas medvetenhet om sitt eget
”ownership” av denna (Enghag, 2007).
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Under projektets genomförande har vi varit uppmärksamma
på att samla in både lärarnas röster och studenternas röster
om det som upplevs ske i mötet mellan lärare och studenter vid
nätbaserad undervisning och då specifikt i anslutning till de digitala mötena i realtid. Vi har därmed byggt vidare vår kunskap
om detta genom egna erfarenheter och i dialog med studenterna. Den pedagogiska guiden vi arbetat fram behöver naturligtvis testas i praktiken. Artikeln och guiden kan utgöra ett av
flera stöd som ligger i linje med digitaliseringskommissionens
mål (SOU 2014:13), att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Erfarenheten vi bär med oss är vikten av en bred repertoar av
olika lärandeaktiviteter i den digitala lärandemiljön, undervisningsmiljön, såsom inspelade föreläsningar, tillgång till olika
powerpointpresentationer, både med och utan ljud, och möjlighet att vara aktiv på olika diskussionsforum. De digitala mötena
i realtid ser både vi lärare och studenter som ett mervärde eftersom kursinnehållet i dem synliggörs och frågor som studenterna bär på aktualiseras och kan tydliggöras för alla samtidigt.
Tillgången till att titta på mötena i efterhand ses också som ett
mervärde då studenterna kan repetera det som sades och kursinnehållet som behandlades i efterhand. Det ska sägas att det i
princip är samma pedagogiska utmaningar som vi står inför vid
nätbaserat lärande som vid campuskurser. Skillnaden handlar
om att sammankomsterna med studenterna blir mer kompakta
och att tekniken behöver fungera för alla vid just den korta
tidsram det handlar om. Ett digitalt möte varar aldrig i 3 timmar med rast – utan ett möte i realtid varar maximalt 1-1,5
timme, utan paus.
Vid distanskurserna deltar även studenter på fristående kurser.
Varierande studiebakgrund och förväntningar är några av utmaningarna. Antalet möten i realtid varierar också i kurserna
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inom de aktuella utbildningsprogrammen. Ett övergripande
mål är att skapa en i en trygg lärandemiljö i riktning mot den
vetenskapliga progressionen och att studenterna utvecklas i att
reflektera kring sin egen lärandeprocess (Attard, et al, 2010).
Vi föreställer oss att nätbaserade möten som erbjuds studenterna i realtid genom hela utbildningsprogrammet både höjer
kursernas kvalitet och ökar genomströmningen av studenterna. Som en utvecklingsfråga vill vi lyfta varianten att genomföra möten där såväl campusstudenter i mötesrum på HKR
möter studenter som sitter i andra delar av landet. För det ändamålet krävs i dagsläget tillgång till en för ändamålet särskild
anpassad lokal.
En stor lärdom är betydelsen av att medvetandegöra att de digitala sammankomsterna i realtid blir mer kompakta jämfört
med traditionell campusundervisning. Det kräver i sin tur engagemang från såväl studenter som lärare för att få tekniken
att fungera fullt ut för alla vid den korta tidsram det handlar
om.
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Ibland leka lika barn bäst
En metod för gruppindelning av
studenter
Camilla Siotis Ekberg

Grupparbete har många funktioner i de utbildningar som erbjuds inom högre utbildning. Behovet att arbeta i grupp går
som en röd tråd genom livet för de flesta människor. Det är inte
så många yrkesverksamheter som är inriktade på att en ensam
person levererar någon form av produkt, även om dessa också
finns. Följaktligen är tillvägagångssättet att arbeta i grupp en
metod som behöver tränas på i utbildning – från de tidigaste
skolåren och hela vägen uppåt.
I den här artikeln diskuterar jag något om förutsättningarna för
grupparbete och synen på detta inom högre utbildning, för att
sedan ta upp en metod för att genom ett frågeformulär skapa
grupper med förutsättning att samarbeta mer harmoniskt.
Denna process har funktionen att medvetandegöra studenterna
om olika mål med grupparbete. Den enskilde studentens mål
med grupparbete och uppfattningar om kontexten för detta har
visats vara av betydelse för studentens strategier för att uppnå
detta mål (King, 1998). Gruppindelningsmetoden som presenteras här har provats på en kursomgång på det beteendevetenskapliga programmet vid HKr. Studentgruppen där metoden
användes var signifikant mer nöjd med sitt grupparbete än en
grupp på samma program som året före gjort grupparbete med
i övrigt samma instruktioner och kriterier.
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Grupparbete
Det ses gärna som ett ideal att den produkt som en grupp levererar ska varar överlägsen den produkt som en ensamt arbetande kan leverera. Två huvuden är klokare än ett, och ännu
bättre är då fyra huvuden. Men detta ideal motsvarar inte alltid
vad man upplever – vare sig som student eller som lärare. Aktiviteter för lärande i grupp kan vara begränsade till ett utbyte
av information på rent konkret nivå mellan de deltagande och
till ett hoplappande av texter där innehållet inte får någon tankemässig höjd av att ha producerats av personer med olika
kunskaper och infallsvinklar (cf Salonen, 2005).
Förutom att utföra någon form av uppgift, måste en grupp ägna
sig åt att reglera arbetsprocesser och helst också de meningsskapande processerna på ett annat sätt än när den arbetar ensam, se figur 1.

Figur 1. Volet och Mansfield (2006).
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En from förhoppning är att personer som kan ha svårt att
komma igång med att arbeta ska dras med i en kollektiv rytm
när det gäller ett grupparbete. Ofta blir processerna dock snarare sådana att deltagarna blir frustrerade över varandras insats. De blir också frustrerade över att själva arbets- och kommunikationsprocesserna tar tid från produktionen av uppgiften
som ska levereras. Eller att vissa deltagare upplever att produkten inte motsvarar deras kompetens som enskild individ.
Inte sällan upplever man i gruppen att vissa individer ”åker
snålskjuts” på de andra gruppmedlemmarnas arbete och får ett
godkänt betyg utan att ha gjort någonstans i närheten av sin
andel av arbetet. Känslan av att något orättvist försiggår och att
belöning (betyget) kan fås av en ”fuskande” kurskamrat retar
lätt gallfeber på studenter som upplever att det är de som gör
jobbet. Här är det inte heller så enkelt som att irritationen nödvändigtvis baserar sig på korrekta bedömningar om i hur stor
grad olika personer i praktiken utfört arbete, utan bedömningen är i hög grad påverkad av tendensen att fokusera på vad
man själv bidragit med och underskatta andras arbete (se ex
vis Caruso, Epley och Bazerman, 2006).

Grupparbete i högskolan
Vid högskolestudier riktar sig arbetet i grupp mot att få ett godkännande för arbetets resultat och läraren blir gruppens motpart. Missnöje på någon front med grupparbetet leder ofta till
att någon eller några tar kontakt med läraren och att åtgärder
av något slag förväntas vidtas. En del studenter har haft så dåliga erfarenheter av grupparbeten att de redan från början kräver att få arbeta ensamma –och påpekar man för dem att de då
får göra mycket mer arbete som individer, så menar de att det
spelar dem ingen roll.
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Ur utbildningssynpunkt så är ju meningen med grupparbeten
inte i första hand att mer material ska produceras än vid enskilda arbeten. I goda fall blir nivån förhöjd på produkten genom samarbete och sammanslagning av kunskaper och förmågor från flera personer. Det är också viktigt att gruppen bildar en social miljö som kan ge med input och stimulans än en
ensam lärare eller handledare kan. Men minst lika viktigt är att
träna studenten för ett yrkesliv där man inte alltid arbetar enskilt, som nämnts tidigare. En forskargrupp är ju exempelvis
just en grupp, även i det akademiska arbetsfältet – och det med
goda skäl.
De mest spännande möjliga vinsterna med arbete i grupp är om
man genom grupparbete kan förhöja kvalitén på resultatet på
ett sådant sätt att ”helheten blir mer än summan av delarna” eller att studenter kan lära sig av varandras kunskaper och sätt
att ta sig an uppgifter. Men studentens tillvaro är ofta fokuserad på att likt en akademisk Tarzan svinga sig från tentamen
till inlämning till grupparbete för att få sina högskolepoäng –
garanten för att kunna få CSN-medel och därmed mat på bordet. De flesta har säkert också en önskan om att lära sig och
kunna gå ut i ett yrkesliv med en rimlig och användbar kompetens, men det händer att detta kommer lite i bakgrunden. Terminernas framåtskridande och examinationernas rytm tenderar att ge ett fokus på det näraliggande och på effektivitet i det
som studenten ser ska åstadkommas närmast.
Kort sagt så blir fokus för grupparbete i högskolan inte sällan
att ”det ska bli gjort” och för en del personer att ”det ska bli en
väldigt bra produkt”. Detta kan mycket väl gälla för både studenter och lärare. Men huvudsyftet med högskolans verksamhet är att studenten ska lära sig – och i framtiden kunna prestera. För detta behövs att denne redan i sin högskoleutbild-
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ning visar att den kan presentera något som är bra, men balansen mellan produktens kvalitet i sig och lärandet kan tänkas
vara olika beroende på vilken nivå studierna ligger. På de tidigare nivåerna är lärandet viktigare, och även lärandet av processer, som exempelvis att kunna arbeta i en grupp med andra.

Fokus för gruppuppgiften och ett
kontraktsliknande förfarande
Jag som lärare är mest intresserad av att en student lär sig av
de olika former för undervisning och uppgiftsrelaterat arbete
som vi har under deras utbildning. Därutöver måste det finnas
en gräns, en ribba som prestationen inte får underskrida, oavsett om det skett ett lärande eller inte. Det här är legitima krav
som jag har på studenterna i min yrkesroll. Däremot måste jag
inte kräva att en grupprodukt är av högsta möjliga klass. Ett sådant krav, framförallt på lägre nivåer, kan hindra lärandet. Däremot är det rimligt att själva arbetsprocesserna också är i fokus för bedömning, dels för deras betydelse som färdighet och
dels för att aktiva bidrag givetvis krävs av varje student som
ska bli godkänd.
För att medvetandegöra studenterna om de möjliga mål som de
för sin egen del kan ha för grupparbete skapade jag ett frågeformulär som bas för att dela in studenter i grupper. De delades
in för att så långt som möjligt vara homogena enligt sina svar
på formuläret, men där så krävdes prioriterades ambitionsnivå
framför föredragen arbetsrytm. Studenten fick ta ställning till
följande alternativ när det gällde ambitionsnivå för ett specifikt
grupparbete:
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1. Jag vill arbeta med mål att få ut så mycket som möjligt (i
termer av eget lärande) även om det innebär att man
lägger mer tid på arbetet än vad som ”behövs”.
2. Jag tänker mig att lägga lite mindre tid på grupparbetet
men ändå ta mig tiden med processen att gruppen funderar ut vad man vill göra för undersökning.
3. Jag vill ingå i en grupp som får en färdig frågeställning
samt föreslagna mätinstrument (vilket spar tid och ger
tydlighet, men dock kräver att man samlar in, analyserar
och diskuterar data).
I sammanhanget är det viktigt att påpeka att grupparbetet bara
kunde ge betyget G som högst, så valet handlar inte om yttre
motivation genom en möjlighet till högre betyg.
Förutom att kunna dela in studenterna på basis av deras ambitionsnivå med just detta grupparbete, har jag egentligen lagt in
en del förutsättningar, Som synes har jag gjort ett ovillkorligt
antagande att studenten vill arbeta för att få godkänt på grupparbetet genom informationen i den sista parentesen för det val
som representerar den minst ambitiösa nivån.
Valen innebär att studenten får ta hänsyn till sina egna mål.
Därigenom fokuseras studentens uppmärksamhet på sina egna
insatser, snarare än på att misstänksamt bevaka vad andra
gruppmedlemmar kan tänkas bidra med –och om de bidrar tillräckligt. Fokus för frågorna blir, genom det möjliga första valet,
på de egna processerna och vinsterna i form av eget lärande
som kan göras – oavsett grupproduktens kvalitet och övriga
gruppmedlemmars arbete. Fokus för studenten blir därmed
mer likt mitt fokus som lärare – att studenten ska lära sig om
ämnet och tillägna sig förmågor utifrån de förutsättningarna de
har i form av tidstillgång under arbetsperioden och intresset
för det specifika ämnet. Studenten fick en klar inblick i att
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grupparbetet till stor del handlar om ansvaret för det egna lärandet, snarare än att hålla koll på gruppkamraterna.
Valen får formen av ett tydligt kontrakt som man ingår med läraren, gruppen och även sig själv. Har man valt den lägsta ambitionsnivån, så kan man heller inte reta sig på att andra inte
bidrar med mycket input på ett ospecificerat sätt (”andra borde
göra mer”), men samtidigt så har alla i gruppen gått in på ett
kontrakt, och som student kan man åberopa detta om man
tycker att någon sviker den ambitionsnivå som gruppen tecknat sig för.
Förutom ambitionsnivå fick studenterna även teckna sig för en
arbetsrytm, vilket annars ofta är en faktor som studenter retar
sig på hos varandra. Dessa frågor såg ut såhär:
”När det gäller rytmen i mina bidrag i grupparbetet väntar jag
mig att jag (och andra gruppmedlemmar):”
1. I allmänhet är tillgänglig för inlägg respons och ev online dagtid under veckodagar och att jag och gruppmedlemmarna ger bidrag i arbetsprocessen i relativt jämn
takt
2. Är mindre regelbundet tillgänglig för arbetsprocessen
och ev online-möten och förutser att man i min grupp
kommer att göra mindre täta men mer omfattande inlägg
Även i dessa val finns förutsättningar inlagda som talar om vad
som krävs – om man arbetar med större intervall mellan sina
insatser, så ska dessa i gengäld vara mera omfattande. Samma
resonemang som om de första frågorna är tillämpbart här –
studenter kan hålla varandra ansvariga för att uppfylla dessa
förutsättningar.
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Resultat av användandet av
gruppindelnings- frågorna
Det första uppenbara resultatet av att ha delat in grupper efter
dessa frågor var att det nästan inte kom in några klagomål till
lärare på grupparbetesprocessen, och att ingen student krävt
att istället få göra grupparbetet själv. Det var bara en student
som hörde av sig med klagomål, men hon hade valt den minst
ambitiösa nivån, så som lärare kunde jag bara upplysa henne
om att hon hade felbedömt sig själv. Hon kunde då inte hålla
sina gruppmedlemmar ansvariga för att i praktiken dela hennes ambitionsnivå, vilket hon accepterade.
För kursgruppen året före, där gruppindelning hade skett
slumpvis, hade situationen närmast varit kaotisk med klagomål
som ständigt belastade kursen och med uppbrutna grupper.
Kursgruppen före det att formuläret infördes gav grupparbetet
medelbetyget 2,6 av 5 på kursvärderingen (SD 1,2), medan
kursgruppen som delades in efter användandet av formuläret
skattade medelbetyget för grupparbetet till 3,5 av 5 (SD 1).
Både den kraftigt höjda graden av nöjdhet hos studenterna och
den avsevärt lättare hanteringen av grupprocesserna var
mycket glädjande för lärarna på kursen. Någon tid efter kursens avslutande gjordes också en uppföljande enkät, varav
några resultat presenteras här.
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Tabell 1. Deltagare enligt indelning i grupparbetesformuläret
(och därmed grupparbetet) samt i uppföljningsenkäten
Antal studenter i
grupp enligt
ambition

Andel studenter med
arbetsrytm ”längre intervall med större bidrag/gång”

Antal svarande i
respektive grupp
i uppföljningsenkät

Mest ambitiös

20

10%

10 (50%)

Mellangrupp

18

39%

7 (39%)

Basal uppgift

29

42%

10 (34%)

Antal N =

67

27

27

Av de svarande uppgav 73% att de var nöjda med det val av
ambitionsnivå de gjort. På frågan om vad som varit det viktigaste skälet för deras val av ambitionsnivå delades svaren upp i
kategorier. Något olika svar hänfördes till samma kategori, varvid svar som ”min ambitionsnivå för beteendevetenskapliga
programmet”,” mitt intresse för psykologi” och ”den ambitionsnivå jag brukar ha” bildar kategorin ”Egen ambitionsnivå” ;
”den tid jag hade under perioden” och ”min livssituation just
då” mm” bildar kategorin ”Tidsresurs”. ”Hur de andra i gruppen skulle arbeta” samt ”hur de andra i gruppen skulle bedöma
mitt arbete” bildar kategorin ”Andra-relaterat” (se tabell 2).
Tabell 2. Viktigaste skäl till val av ambitionsnivå
Antal svar

Egen ambitionsnivå

Tidsresurs

Andra
-relaterat

N=26

42%

12%

42%
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De mest förekommande skälen var kopplade till individen – allmän ambitionsnivå för programmet och den tid personen ansåg sig ha under perioden. Det är ändå intressant att en väl tilltagen minoritet svar utifrån för vad de ska kunna förvänta sig
av övriga gruppmedlemmar eller av vad övriga gruppmedlemmar ska förvänta sig av dem. För vissa deltagare gäller kontraktet tydligen deras förhållande till sig själva, och för andra deras
förhållande till andra.

Faktorer i utvärderingsenkäten
En faktoranalys visar på ett antal faktorer i utvärderingsenkäten. De starkaste är:
Faktor 1: Nöjd med gruppen och arbetet (Starkt positiv); 37%
förklarad varians
Faktor 2: Bidragit mer än rimligt, men inte negativ till fortsatt
grupparbete; 13 % förklarad varians
Faktor 3: Något svikna förhoppningar på grupparbetet med
gruppkamraterna men positiv till att ha ”matchade” gruppkamrater; 7 % förklarad varians
Faktor 4: Mindrevärdeskänslor och genans inför det egna arbetet; 6% förklarad varians
Faktor 1, Starkt positiv, har som synes ett särskilt påtagligt genomslag som faktor. De ingående frågorna som utgör denna
faktor är följande:
•

positiv till kontraktsuppdelningen

•

gjorde rätt val i ambitionsnivå och arbetsrytm

•

mina bidrag uppskattades och respekterades

•

man bidrog jämnt i gruppen och
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•

god kommunikation i gruppen och meningsfulla diskussioner

•

man arbetar gärna mer i grupp under kursen, gärna i
samma grupp

•

det kändes bra att ha klargjort ”min” ambitionsnivå och
önskade arbetsrytm

•

det är viktigt att gruppmedlemmarna har samma ambitionsnivå

Relation mellan val av ambitionsnivå och utfall på kursmomentet
Som tidigare nämnts kunde själva grupparbetet bara ge ett G i
betyg, men man kan ju fråga sig hur ambitionsnivå relaterar till
resultatet för kursen som helhet. I figur 2 ingår alla studenter
som var indelade för grupparbetet och som har följts upp via
LADOK för betyget på tentamen på kursmomentet (personlighetspsykologi).
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Figur 2. Andel betyg på tentamen i de olika grupperna
Alla studenter som i figuren står med U på tentamen har klarat
tentamen vid omprov, Som synes går tentamen bäst för studenterna i den mest ambitiösa gruppen, medan det i den grupp där
individerna valt den basala uppgiften finns en del studenter
som inte är klara med (ej betyg) vid terminsslut.
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Mera överraskande är kanske ändå att ganska många studenter
i den basala gruppen fått VG på tentamen, och i något större andel än för de studenter som valt mellangruppen. Eftersom resultaten av denna analys grundar sig på grupptillhörighet samt
betygsutfall men inte kan länkas till svar i den uppföljande enkäten som var anonym, kan detta resultat inte analyseras vidare. Man hade annars velat kontrollera om det i hög grad varit
studenter som angett tidsbrist som kunnat prestera VG på tentamen (om de kanske haft mer tid då läsning till tentamen varit
aktuell).

Summering
Försöket med att ha en indelning som syftade till att åstadkomma mera homogena grupper föll mycket väl ut i termer av
hur nöjda studenter och även lärare var med processerna. Det
har inte gjorts någon bedömning av om kvalitén i arbetet ökades, men arbetsron blev bättre.
Man måste vara medveten om att en del mål för kollaborativt
lärande kommer i skymundan genom detta förfaringssätt. Möjligheten mera ambitiösa studenter sporrar och inspirerar
mindre ambitiösa studenter blir lite satt ur spel. Studenternas
självbedömning och självskattning blir avgörande, eftersom det
är studenternas egna kategoriseringar som avgör. Dessa bedömningar är inte nödvändigtvis korrekta. Om man som lärare
– när man hade bekantskap om hur respektive student har brukat prestera – skulle göra indelningen, så hade denna antagligen sett annorlunda ut. Även om det finns personer som överskattar sig själva, så är det nog vanligare att man underskattar
sig. I nuvarande årskurs pågår just nu grupparbete efter indelning genom ifyllt formulär, och där kan jag redan se att vissa
grupper som skattat sin ambition i mitten är väl så ambitiösa
som de som gått in på högsta nivån. Det kommer att bli en
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glädje att upplysa dem medlemmarna i dessa om att de i praktiken överträffat sina eget mål.
En förhoppning med formuläret med självskattning för uppdelningen i grupper är att det visar studenterna på att det är deras
eget lärande som är i centrum. Förfaringssättet visar också på
att dessa val inte bara handlar om ifall man är ”bra” eller ”dålig”, utan också att det kan bero av hur pass intresserad man är
av det specifika ämnet och dessutom av hur ens uppfattning
om vilken tid man förfogar över under perioden ser ut. Därmed
är det sannolikt att studenterna blir mer medvetna om hur sådana aspekter inverkar på gruppkamraters insatser.
Genom att ha fått reflektera över möjliga målsättningar och förhållanden kring dessa blir det kanske lättare att godta att personer kan ha olika nivå av ambition vid grupparbeten. På kommande nivåer av studierna blir det kanske lättare att ha mera
blandade grupper. Då har gruppmedlemmarna också har fått
exempel från det tidigare använda formuläret på hur man kan
klargöra ambitionsnivå och arbetsrytm för varandra. Att se till
så att vars och ens insats är tillräcklig för godkänt betyg är däremot lärarens sak.
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Utveckling av fältdagar inför VFU i
syfte att utveckla den praktiska
yrkeskompetensen
Pernilla Holmstedt & Petra Magnusson

Inledning
Läraryrket är komplext och inbegriper såväl teoretisk förståelse som praktiskt handlande. Utvärderingar inom grundlärarutbildningen visar att det finns områden som studenterna upplever att de saknar kompetens i. Identifierade områden i utvärderingarna är ledarskap, konflikthantering och digitala verktyg.
Under åren 2015- 2018 har ett arbete pågått för att ta fram en
nationell IT-strategi (Regeringskansliet, 2017) som resulterat i
en strategi för skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2017)
i syfte att elever under utbildningen ska utveckla digital kompetens, definierad i fyra aspekter som: att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att använda och förstå digitala
verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och att lösa problem och omsätta idéer i handling
(Skolverket 2017b:10-12). Strategin för skolväsendet ligger
bakom de revideringar som gjorts i Läroplanen (Skolverket
2017a) vilket har aktualiserat behovet av att stärka lärarstudenternas digitala kompetens så att de i sin kommande lärargärning kan ge eleverna möjlighet att utveckla denna kompetens. Andra identifierade områden utifrån förändrade villkor
och förutsättningar för läraryrket är flerspråkighetsperspektivet och betydelsen av ett språkutvecklande förhållningssätt i
all undervisning kring vilka regeringen uttalat önskemål om
förändringar i lärarutbildningarna inför uppdraget till Skol-
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kommissionens utredning. I Skolkommissionens slutbetänkande anges flera utvecklingsområden, däribland satsningar
för att öka möjligheterna för lärarstuderande att under handledning utveckla sin undervisningsskicklighet och sitt ledarskap i klassrummet. I slutbetänkandet slås fast att lärarutbildningen behöver knyta de teoretiska och de praktiska inslagen i
lärarutbildningarna närmare varandra (SOU 2017:35).
För att möta utvecklingen i samhället gällande digitalisering,
flerspråkiga klassrum och studenternas uttryckta önskan om
mer praktiknära inslag i utbildningen har vi under 2017 drivit
ett kvalitetsprojekt med syfte att prova en modell för att ge studenterna möjlighet att förvärva ytterligare praktisk lärarkunskap. Med denna artikel redogör vi för kvalitetsarbetets genomförande, diskuterar utmaningar och formulerar slutligen
några rekommendationer för fortsatt arbete.

Projektets syfte
Som förberedelse för VFU och läraryrket behöver studenterna
praktiskt träning i olika kompetenser som förväntas av dem
som yrkesverksamma.
Syftet med projektet var att genomföra en pilotstudie av hur
grundlärarutbildningen kan utveckla fältdagar inför VFU i syfte
att utveckla studenternas praktiska yrkeskompetens. Genom
projektet ville vi pröva och utveckla förutsättningarna för att ge
studenterna möjligheter att i progression bygga upp de praktiska färdigheter som är en del av lärarrollen och som kan utvecklas vidare under VFU. Målet med pilotprojektet var att
pröva om formen med campusförlagda fältdagar i workshopform är en form som upplevs värdefull för studenterna och utvecklingsbar för högskolan.
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Problemformulering: Hur kan en tydlig praktisk lärarkunskap,
med en tydlig struktur och progressionstanke genom utbildningen, ges i samband med VFU?

Förberedelser
Då de planerade fältdagarna inför VFU i projektet inte var inplanerade i programplanerna valde vi att förlägga en dag under
höstterminen och en under vårterminen. Valet på innehåll föll
på ledarskap och konflikthantering dag 1 och skolans digitalisering dag 2. Inbjudan till dagarna gick ut via lärplattformen
och kommunicerades i pågående kurser i terminsstarten och
som en påminnelse cirka en månad innan respektive workshop. Aktiv anmälan fordrades och antalet deltagare begränsades till 35 i workshop 1 och 45 i workshop 2. Dagarnas innehåll
och utformning förankrades i examensmålen för att ytterligare
motivera studenternas deltagande i detta pilotskede, men
också med tanke på workshopparnas införlivning i programplanerna på sikt. De centrala examensmålen för workshop 1
fastställdes till
•

visa kunskap om och förståelse för sociala relationer,
konflikthantering och ledarskap

•

visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt
gentemot elever och deras vårdnadshavare

och för workshop 2
•

visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen

•

visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala
verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta
betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för
denna
52

Valet av workshopform motiveras med att vi menar att den
dels är lämplig som form för att ge praktisk kunskap, dels är
lämplig som förberedelse för och övning i kollegialt lärande, en
kompetensutvecklingsform som är utbredd i skolväsendet och
som används i de utbildningsinsatser som Skolverket står
bakom (se till exempel Larsson, uå).
I planeringsarbetet gjordes en översyn över hur de valda kunskapsområdena undervisats hittills i grundlärarutbildningen
och anpassades därefter såväl i innehåll och utformning.

Genomförande
De båda workshop-dagarna planerades i första hand som en
förberedelse för grundlärarutbildning med inriktning mot
undervisning i årskurs 4-6 i samband med VFU i termin 6 och 8
men erbjöds också andra studenter, även i grundlärarutbildning inriktad mot undervisning i årskurs F-3 och, när det gäller
workshoppen om skolans digitalisering, studenter på ämneslärarprogrammet. Dagarnas schema sträckte sig mellan klockan
9 och 16 med avbrott för lunch och innehöll föreläsningar,
praktiska övningar och diskussioner samt en avslutande webbaserad utvärdering. I planeringen ingick att i samarbete med
kursansvariga för aktuell kurs och VFU-kurs identifiera möjlig
dag för genomförande. Planeringsarbetet rörde sig också om
förfrågningar, inklusive offertförfrågningar, till expertis och
verksamma lärare, lokalbokningar och andra praktiska detaljer. En utvärdering konstruerades och i den ställdes frågor för
att få svar på studenternas åsikter om workshoppens upplägg
och relevans för utbildningen.
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Workshop 1: kommunikation och konflikthantering
Den första workshoppen hade 35 deltagare och under dagen
gav Pernilla Holmstedt och gästlärare Margrethe Brynolf ett innehåll som kretsade kring kommunikation och konflikthantering. Teori och övningar varvades och studenterna fick i grupper uppleva och prova att arbeta med lyssnar- och kommunikationsövningar samt arbeta med olika modeller för konflikthantering i rollspel utifrån givna case. Eftersom det inte finns
någon bästa metod för hantering av alla konflikter behöver studenter få möta och prova olika metoder. Olika modeller för
konflikthantering är väldokumenterat i forskning (Galtung,
1996; Glasl, 1999; Jordan, 2015). Vårt uttalade syfte var att ge
deltagarna upplevelser och insikter om kommunikation och
dess betydelse för relationsskapande (Aspelin, 2017) samt
verktyg för att förebygga och hantera konflikter. Forskning visar att när lärare får kunskap om konflikthantering behöver de
inte ägna lika mycket tid åt att hantera konflikter och till disciplinering (Hakvoort & Friberg, 2015).

Workshop 2: skolans digitalisering
Workshop 2 hade 25 deltagare. I inledningen gav Petra Magnusson en översikt över digitaliseringens innebörd för skolan
ur ett samhälleligt och rättsligt perspektiv utifrån den reviderade läroplanen (Skolverket, 2017a) och aktuell forskning. Digitaliseringens inverkan i skolpraktiken, som möjligheter och
utmaningar, adresserades av de två gästlärarna Jenny Edvardsson och Marie Nilsson. De utgick från lärarens arbete genom
hela undervisningsprocessen, det vill säga före, under och efter.
På så vis fick studenterna stifta bekantskap med och diskutera
möjligheter och begränsningar med olika system för kommunikation med målsman, olika lärplattformar i arbetet med eleverna och pröva olika digitala verktyg.
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Studentutvärderingar
Utvärderingarna konstruerades i ett webbverktyg och ställde
flervalsfrågor och fritextfrågor om nöjdhetsgrad, innehåll, upplägg, viktigaste lärdomar, om de mött innehållet tidigare under
utbildningen och i så fall hur och slutligen om andra identifierade behov som önskas bearbetas i workshopform.
I utvärderingen av workshop 1 svarade 18 av 35 deltagare. De
svar som gavs visade på en nöjdhetsgrad på 100 %. De angivna
skälen till deltagande dominerades av ”nyfikenhet” och ”upplevt behov”. Fritextsvaren till dagens viktigast lärdomar tyder
på att innehållet har bidragit till kunskaper som studenterna
inte haft möjlighet att tillägna sig och bearbeta tidigare under
utbildningen. Studenterna framhållet bland annat verktyg för
konflikthantering, vikten av kroppsspråk, konsekvensanalys,
verktyg för att bemöta och leda samtal på olika sätt. När det gäller dagens upplägg är studenterna mycket nöjda med de praktiska övningarna. Majoriteten menar dock att en heldag var för
mycket.
En direkt lärdom från workshop 1 som användes i utvärderingen av workshop 2 var att genomföra utvärderingen på plats
för att höja svarsfrekvensen. Detta lyckades och samtliga deltagare deltog i utvärderingen. Även denna workshop nådde en
nöjdhetsgrad på 100 % och anledning till deltagande dominerades av ”upplevt behov”. Fritextsvaren angående viktiga lärdomar består av nya praktiska kunskaper om digitala verktyg
och hur de kan användas i undervisningen men också om insikter om vikten av reflektioner och didaktisk förankring. Huvuddelen av studenterna påtalade vikten av att få insikt i hur läroplanen reviderats och att få diskutera revideringarnas inverkan
på planering av undervisningen. Om dagens upplägg påtalade
studenterna att de var viss överlappning i de två gästlärarnas
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moment och att en heldag var för mycket att lägga utanför ordinarie undervisning. Den avslutande frågan, om andra områden
att arbeta med i workshopform, besvarades med fler tillfällen
om digitalisering, programmering, ledarskap, arbete med språket.

Kommentarer till genomförandet och studentutvärderingarna av pilotprojektet
Byggt på våra erfarenheter av de två dagarna med workshoppar och på studenternas utvärderingar drar vi slutsatsen att
workshopformen är väl lämpad för att ge studenterna praktiska erfarenheter av lärares yrkeskompetenser. Däremot kan
vi inte utifrån pilotprojektet dra slutsatser om huruvida studenterna under sin VFU har relaterat till innehållet i workshopparna. Det beror dels på att vi inte har gjort någon uppföljande
studie, dels på att vi inte lyckades följa vår initiala plan att lägga
workshopparna i direkt anslutning till VFU för en utvald årskurs, det vill säga att erbjuda workshopparna som fältdagar inför VFU. Organisatoriska begränsningar påverkar också möjligheterna för oss att helt svara på projektets ursprungliga problemformulering om hur en tydlig praktisk lärarkunskap med
tydlig struktur och progression kan ges i samband med VFU då
vi valde att ha olika innehåll i de två workshopparna. Däremot
menar vi att vi kan uttala oss om att workshopformen och dagarnas upplägg möjliggör arbete med praktisk lärarkunskap i
en tydlig struktur.

Vidare arbete
Efter att ha fått beviljat fortsatt pilotprojekt 2018 planerar vi
för att under vårterminen 2019 genomföra tre dagar med
workshoppar där den tillkommande behandlar språkutvecklande förhållningssätt. De kommande dagarna begränsas till att
vara mellan klockan 9 och 14.30 och ett tydligare och tidigare
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förankringsarbete har inletts med kursansvariga för att kunna
få till stånd en optimerad placering i anslutning till VFU. Vi har
också beslutat att begränsa antalet gästlärare i workshoppen
om skolans digitalisering till en.

Möjligheter och utmaningar
Vi ser goda möjligheter att använda workshopformen för att integrera teoretiskt och praktiskt arbete för att utveckla studenternas yrkeskompetenser. Vår önskan var att utveckla fältdagar inför VFU men på grund av VFU-kursernas snäva omfattning lyckades vi inte få in workshopparna i dessa kurser. Vår
förhoppning framåt är att i den nya strukturen för grundlärarutbildningen införliva de praktiska inslagen som komplement
till de teoretiska i de kurser där delar av innehållet redan finns.
Vidare arbetar vi för att det ska vara möjligt att se över innehåll
i kurser där det lämpar sig att arbeta med sådana delar som
studenterna upplever att de inte får någon undervisning om.
Workshopparna bör ingå som ett fast inslag i några av de UVKoch ämnes-kurser som föregår VFU, just för att behålla kopplingen till VFU. Vi menar att om arbetet med yrkeskompetenser
ska bli tydligt och möjligt att utveckla i progression, bör momenten göras till innehåll i utbildningens kurser, något som är
såväl en möjlighet som en utmaning.
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Handledning och lärande utifrån
studentcentrerad pedagogik
Anna Pålsson

Problematisering
Projektet ”handledning och lärande utifrån studentcentrerad
pedagogik” utvecklades för att det fanns ett behov av att ett
mer studentcentrerat lärande i uppsatskursen. Kursutvärderingarna visade att studenter upplevde att de fick olika förutsättningar att nå målen, och att vi lärare bedömde dem olika.
Kursen innehöll mycket omvårdnadsvetenskap och vi ställde
krav på studenterna att de skulle reflektera vetenskapligt, men
när det gällde pedagogiskt förhållningssätt arbetade vi mycket
olika. Vi fokuserade på vad undervisningen skulle innehålla
istället för hur undervisningen skulle genomföras. Det visade
sig att vi lärare behövde reflektera vetenskapligt kring våra pedagogiska insatser. Många pedagogiska insatser var väl genomtänkta medan andra saknade vetenskaplig förankring. Några av
de utmaningar som vi ställdes inför bottnade i synen på lärande och undervisning. Det förelåg således ett behov av att
diskutera synsätt beträffande studentcentrerat lärande.
Studentcentrerad pedagogik kan upplevas vara både komplext
och mångfacetterat. Enligt SFS (2013) innebär det att möta
varje student där de befinner sig kunskapsmässigt. Det innebär
också att skapa en stimulerande lärandemiljö som engagerar
och motiverar studenterna att reflektera utifrån deras egna erfarenheter. Det leder till att studenterna tillåts växa utifrån sina
egna förutsättningar och utvecklar självständighet. Studentcentrerad pedagogik kan stärka studenterna i lärandeprocessen
och leda till utvecklat lärande (Attard, Di Ioio, Geven, & Santa,
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2010; Lauvås & Handahl, 2015). Enligt UKÄ (2015) ska den studentcentrerade undervisningen främja självreflektion och engagemang i studenternas lärandeprocesser. Studenterna bör ha
en aktiv roll i lärandeprocessen för att utveckla självständighet.
Det är således angeläget att utveckla studentcentrerad pedagogik för att åstadkomma studentcentrerat lärande.
Det svenska utbildningssystemet omorganiserades under Bolognaprocessen, med början 2007, och en av målsättningarna
har varit att universitet och högskolor skulle utarbeta lärandemål som uppmuntrar till studentcentrerat lärande i utbildningarnas kursplaner (a.a.). Attard et al. (2010) beskriver att det
har utvecklats ett paradigmskifte beträffande studenternas lärande och lärarens roll. Fokus har förflyttats från lärarens
undervisning till studenternas lärande. Forskningen visar att
studenterna lär sig mer när läraren främjar diskussioner och
uppmuntrar studenter att berätta för varandra. Därför har lärarens roll förändrats från att vara den undervisande som förser
studenter med kunskap, till att bli den som leder studentgruppen framåt utifrån studentcentrerade lärandeprocesser. Emellertid ställer det andra krav på lärare inom högre utbildning.
Det kommer ständigt nya forskningsrön inom området, men
det är delvis oklart hur lärare har hanterat paradigmskiftet. Enligt Ellis (2016) framkom det att det fanns lärare som inte tilllämpade studentcentrerad pedagogik, trots att de ansåg sig ha
kunskaper. Det visade sig att de gjorde tappra försök att implementera det i sin undervisning, men det framkom att förändringen var en tidskrävande process, och att tidsbrist var en barriär för implementering. Studien identifierade hinder och möjligheter till utveckling. Det visade sig att det förelåg fördomar
kring studentcentrerat lärande. Det framkom att lärare befarade att studenterna skulle göra motstånd mot studentcentrerat lärande och föredra att läraren försåg dem med kunskap.
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Andra hinder var rädsla för att undervisningen skulle bli undermålig om studenterna själva skulle söka kunskap och ta ansvar för sin egen utveckling. Det är fortfarande oklart vad som
hindrar spridning av studentcentrerat lärande, men stöd från
ledningen ansågs vara en god möjlighet för att implementera
och sprida studentcentrerat lärande. Det föreligger således ett
behov av att implementera och sprida studentcentrerad pedagogik.

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

Teoretisk förankring
Kvalitetsprojektet 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. Den enskilda
personens utveckling, önskemål, drömmar och behov, upplevelse av hälsa eller känsla av välbefinnande. Ramverket betraktar personen ur ett samhällsperspektiv med omgivande värderingar, relationer och resurser. Det kan innebära att tillvarata
de resurser som finns hos individen och att använda dessa som
en hävstång i strävan efter hälsa och välbefinnande. Teorin utgår från personcentrering och inkluderar omgivande kontext,
behov av omvårdnad samt personcentrering ur ett samhällsperspektiv.
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Den Personcentrerade modellen enligt McCormack and
McCance (2016) fungerar både som omvårdnadsteori och organisationsteori vid förändringsprocesser inom personcentrerade kulturer. Det gör modellen unik eftersom det är den första
omvårdnadsteorin som 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. Den personcentrerade modellen strävar efter ”human flourishing” som kan översättas
med att växa som människa, eller att alla ska kunna bli sitt
bästa jag. Att blomma är ett givande och ett tagande och kan
förklaras som energiskapande processer av och med varandra,
som genererar hälsa på arbetsplatsen. Human flourishing är således vägledande i den personcentrerade processen och anger
riktningen mot en ny kultur på den personcentrerade arbetsplatsen. Det innebär att sträva efter välbefinnande och balans.
Den personcentrerade modellen har utarbetats inom människovårdande miljöer där lärare, studenter, patienter och sjuksköterskor verkar. Det innebär att teorin är lika relevant i den
verksamhetsförlagda utbildningen som i den campusförlagda
utbildningen (McCormack & McCance, 2016).

Genomförande
Vi var 20 deltagare som träffades fem gånger för att fördjupa
oss i pedagogiska utmaningar kring studentcentrerad pedagogik. Alla projektdeltagarna handledde eller examinerade paper
i sjuksköterskeprogrammet. Varje seminarium följde strukturerade aktiviteter. Vi arbetade utifrån specifika frågeställningar
som utgick från studentcentrerat lärande enligt UKÄ:s målsättningar (2015). Vi arbetade med prioriterade områden som pe-
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dagogik, hållbar utveckling, jämställdhet och examination. Deltagarna ombads att ta med sig egna erfarenheter/problem/behov som belyste frågeställningarna inför varje seminarium. Vi
arbetade i reflekterande konstruktiva processer för att komma
vidare med våra erfarenheter. 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 utifrån den dagens diskussioner. Vid varje träff dokumenterades förändringsarbetet i ett tankeschema. Tankeschemat
bestod av tre faser som inkluderade erfarenheter som vi ville
jobba med, hinder och möjligheter, samt förslag på lösningar
och hur vi skulle arbeta vidare. 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.

Resultat
Projektet studentcentrerad pedagogik har medfört betydande
resultat och förändringar. Enligt utvärderingen har lärarnas
förhållningssätt gentemot studenter förändrats. Projektet har
bidragit till ökad medvetenhet beträffande eget arbetssätt. Tillsammans har vi utvecklat fördjupade pedagogiska diskussioner
som har stärkt oss i vår yrkesutövning. Det har inneburit att vi
kan vara mer öppna och raka i kommunikationen än tidigare.
Vi har arbetat mer medvetet med att förstå studenternas utgångspunkter 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 mer. Det framkom att vi har utvecklat förståelse
för studenternas självständighet i lärandeprocessen. Vi har sett
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studenternas ansvarstagande växa när vi tillämpat ett mer studentcentrerat förhållningssätt.
Projektet har medfört att vi kände att vi behövde arbeta mer
strukturerat med jämställdhet både gentemot studenter, men
också i lärarkollegiet. De reflektioner som framkom handlade
om att förstå hur våra värderingar skapar förväntningar på studenterna, samt vilka konsekvenser det kan få beträffande studenternas lärande. Framöver kommer vi att beakta hur jämställdhet kan bli synligt i lärandemålen. Det framkom också
önskemål om pedagogisk temakurs i jämställdhet.
Projektet har indicerat ett behov av att arbeta mer strukturerat
med återkoppling och bedömning i hela programmet. Den stora
utmaningen blir att hantera både formativ och summativ bedömning. I framtiden kommer vi att ge studenterna återkoppling i god tid före examination, för att de ska ges möjlighet att
identifiera behovet av utveckling och ta ansvar för sitt eget lärande innan examinationen. På det sättet ger vi studenterna
möjlighet att kunna påverka sina betyg och undvika känslan av
maktlöshet. Dessutom kommer vi att överblicka lärandemålen
för att beakta huruvida lärandemålen avancerar i förhållande
till studenternas progression genom hela utbildningen

Analys
Projektet utvärderades av medarbetarna med hjälp av en enkät
och det framkom att det ges väldigt varierande förutsättningar
att arbeta studentcentrerat trots att lärarna jobbar i samma
program. Det är således betydelsefullt att man tillsammans tar
ansvar för arbetsmiljön och de förutsättningarna som finns på
arbetsplatsen. Det skapades även studentutvärderingar för att
utvärdera studentcentrerat lärande i uppsatskursen. Det är i
nuläget för tidigt att dra några slutsatser beträffande relationen
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mellan studentcentrerat förhållningssätt och studenternas lärande. Däremot är det intressant att följa utvecklingen i kommande studentutvärderingar. Systematiska utvärderingar kan
bli värdefulla för att förstå studenternas behov av lärarledda
insatser, samt för att nå kvalitetsmålen enligt UKÄ. Dessutom
identifierades ett behov av att inventera vilka pedagogiska metoder/modeller som används i programmet för att kunna kartlägga förhållningssättet till studenternas lärande. Kartläggningen kan bidra till att överblicka och identifiera behovet av
utveckling inför sjuksköterskeprogrammets självvärdering.
Studentcentrerad pedagogik kommer framöver att bli en stående punkt på coachingmöten och programträffar för att sträva
efter kontinuerlig utveckling av det studentcentrerade lärandet.
En annan betydelsefull framgångsfaktor var att skapa en öppen
atmosfär som medförde att alla vågade berätta om sina erfarenheter. Det visade sig att det normkritiska förhållningssättet
var betydelsefullt även i förändringsprocessen. Enligt Powell
och Ah-King (2013) skapar normkritisk pedagogik en tillåtande
atmosfär och bidrar till ett inkluderande förhållningssätt som
gynnar mångfald, kunskapsutveckling och kreativitet som
också medför möjligheter till utveckling av ny kunskap och nytt
arbetssätt. En annan vinst var att vi utvecklade och genomförde
en högskolepedagogisk temakurs i personcentrerat förhållningssätt parallellt med pågående kvalitetsprojekt. Det visade
sig att flera i kollegiet ville fördjupa sig mer i vetenskaplig litteratur och dokumentera sitt förändringsarbete.
Medan projektet pågick uppmärksammade jag att uppföljningen av de enskilda uppgifterna var betydelsefull för att
kunna utveckla och förbättra verksamheten. Det förelåg ett behov av att utveckla kunskaper i samverkan med andra lärare
för att få vidgade perspektiv. Det faktum att vi reflekterade
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över våra uppgifter tillsammans medförde att vi kunde stötta
varandra i processen och utveckla nya förhållningssätt på ett
långsiktigt plan. Det var givande att få reflektera tillsammans,
men vi kände på seminarierna att vi ville gå ännu djupare in i
ämnet, och att tiden var för kort. För att generera djuplärande
kan man förslagsvis bearbeta samma tema två gånger och arbeta med en förändringsuppgift under tiden. På det sättet
skulle vi kunna fördjupa oss under en längre tid och bidra till
gemensam återkoppling och uppföljning. Förslag på ytterligare
forskning kan vara att undersöka responsivitet vid förändringsprocesser för utveckling av studentcentrerat lärande med
hjälp av reflekterande samtal.
Under projekttiden framkom många reflektioner som bidrog
till förändringar mot en mer studentcentrerad pedagogik. De
förändringar som inte kunde påverkas var förutsättningar i
omgivningen. För att generera kontinuerlig utveckling beträffande studentcentrerad pedagogik krävs fler insatser på det organisatoriska planet och på samhällsnivå. Därför avslutar jag
med att utmana den akademiska organisationen. En reflektion
som gjorts under projektets gång är att det finns en ämnesansvarig person som säkerställer ämnets vetenskapliga utveckling inom alla utbildningar, men det finns ingen motsvarighet
inom det pedagogiska ansvarsområdet. Det föreligger således
ett behov av att utveckla en pedagogiskt ansvarig person inom
varje program, som överblickar och ansvarar för vetenskaplig
förankring inom pedagogik för att generera kontinuerlig pedagogisk utveckling inom högre utbildning.
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Tekniken som svar på etiken i
praktiken
Virtuellt förberedd VFU!
Kerstin Ahlqvist och Barbro Bruce

Bakgrund
Att teori och praktik hänger ihop är en grundförutsättning i all
utbildning, alldeles särskilt i professionsutbildningar. Därmed
hamnar fokus på den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU,
som är ett signum vid Högskolan Kristianstad. I högskolans
målformulering Strategi 2015-2020 uttrycks att verksamheten
ska präglas av närhet mellan utbildning, forskning, samhälle
och arbetsliv. Detta med siktet inställt på ett långsiktigt lärande, relevans och hållbar professionsutveckling (Ahlqvist &
Palla, 2016). Denna målbild har extra stor relevans i de specialpedagogiska professionsutbildningarna, som handlar om pedagogik i möte med utmaningar - i elevernas lärande såväl som i
lärarnas undervisning.

Problemområde
Studenterna på de specialpedagogiska programmen är redan
utbildade lärare med minst tre års lärarerfarenhet. Vidareutbildningen till speciallärare eller specialpedagog innebär att de
efter påbyggnadsutbildningen får en ny profession som handlar om sårbara lärande- och undervisningssituationer. Det är
dock knappast försvarbart att under VFU öva sig på elever
(undervisning och utredning) eller lärarkollegor (handledning)
som redan befinner sig i olika former av sårbarhet.
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Hur det hela började
Det borde finnas ett etiskt mer lämpligt sätt resonerade vi, Kerstin i egenskap av VFU-ansvarig och Barbro med forskningsintresse av pedagogiskt förhållningssätt i relation till språklig
sårbarhet. Sagt och gjort, vi gick till innovationsrådgivare Johan
Müllern Aspegren och bad om råd. På den vägen är det! Tillsammans började vi utforska nya möjligheter för hur studenter
skulle kunna bli bättre förberedda att möta etiska och pedagogiska utmaningar, något som vi kallar etiskpedagogiska utmaningar. Snart hittade vi fler kollegor att samverka med, både
inom Johans stora nätverk utanför högskolan och på HKR. Först
kom vi i kontakt med Michael Johansson och Thore Soneson vid
avdelningen för design, och så småningom Camilla Siotis Ekberg vid avdelningen för psykologi. Vi sökte och fick interna
kvalitetsutvecklingsmedel samt ekonomiskt startstöd från
Lund Innovation och kunde börja skaffa utrustning och göra en
pilotstudie baserad på ett case framtaget av en speciallärarstudent, Emma Skäringer.

Syfte och tänkt kunskapsbidrag
Vårt syfte var att bidra med kunskap om hur studenter i specialpedagogik skulle kunna förberedas på att möta etiskpedagogiska utmaningar innan de kommer ut på VFU. Helt enkelt göra
dem bättre förberedda genom att ge dem virtuella redskap.
Detta genom att ge studenterna möjlighet att få prova olika sätt
att förhålla sig i situationer som utmanar, och att i förväg få
uppleva vad de olika alternativen skulle kunna leda till, alltså få
för konsekvenser. Detta utan rädsla att göra fel, och med möjlighet att backa bandet och prova om och om igen. Vi tror nämligen att det är bra att avsiktligt få prova många olika sätt utifrån antagandet om att man lär sig genom att få göra misstag –
jmf. fail forward (Good, 2017).
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Vår idé var att ta fram fiktiva case som avspeglar autentiska
etiskpedagogiska utmaningar i VR-anpassad film med skådespelare i både lärar- och elevroller. Vi hade redan ett etablerat
samarbete med en skola, som både kunde leverera autentiska
utmaningar och verifiera relevansen i vårt sätt att arbeta med
dem.
En ytterligare ambition var att studenter under sina studier i
specialpedagogik skulle få möta en bredd av utmaningar som
kanske inte ens uppstår under deras VFU. Det skulle kunna
leda till att de känner sig mer förberedda att möta etiskpedagogiska utmaningar i verkliga livet. Att förbereda studenten inför
en VFU-period kan vara positivt och öka tryggheten (Gardensten, 2016; Lamb, 2017).
Studenterna skulle tydligare kunna fokusera på förhållningssätt i mellanmänskliga möten om de utgick från ett och samma
case och med det som gemensam utgångspunkt fick reflektera
och diskutera utifrån sina olika perspektiv. Vi tror också att det
kan bidra till ett större engagemang hos studenterna. Lärandet
blir både djupare och mer studentaktivt när alla bidrar genom
att belysa det.
En utmaning handlar om hur bedömningar av studenternas
måluppfyllelse görs inom professionsutbildningar. Visst kan
det kännas otillräckligt – ja nästan irrelevant - att bara bedöma
texter när det är förhållningssättet som är lärandemålet. Vi tror
att VR-tekniken skulle kunna innebära mer relevanta bedömningspraktiker där teori och praktik får mötas.
Till att börja med är det främst vägen till examinationerna
som behöver utvecklas och online lärandet är en resurs för
att nå en utveckling. Det som oftast görs under utbildningen är föreläsningar. Mer av aktiviteter bör bestå i att
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träna och utveckla de delar som lärandemålen beskriver
(Melin, 2017, s. 82).

Förankring i teori och tidigare forskning
Liknande tankar som våra har närts inom ramen för flera andra
professioner, inte minst där det finns en viss stress och press
på att fatta rätt beslut och agera professionellt i ”skarpa lägen”
eller ”critical moments”. I sådana lägen finns det varken tid eller kanske tillgång till mer erfarna kollegor att rådfråga. Dessutom är det svårt att veta när utmaningarna dyker upp med följd
att det kan vara svårt att bli erfaren ”i förväg”. Det är vanligt att
personer inom sjukvård och andra professioner med stort ansvar för människors liv, exempelvis i flygbranschen hamnar i
”skarpa lägen” . Det handlar då om att professionellt möta människor som befinner sig i utsatthet, sårbarhet och i beroendeställning. I utbildningssammanhang kan det handla om barn
och elever som är präglade av tidigare misslyckanden och som
har tappat självförtroendet och därmed motivationen för skolarbetet. Inom specialpedagogiken är det extra viktigt att bli
mött av yrkesutövare med ett professionellt förhållningssätt
(Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016). Professionella möten – möten med professionella – har studerats inom ramen för
relationell pedagogik (Aspelin, 2013, 2018).
Forskningsfrågan gällande mer relevanta bedömningspraktiker
inom professionsutbildning är ett aktuellt ämne. Digitalisering
av undervisning och examination inom högre utbildning är ett
utvecklingsområde som möjliggör stora och nödvändiga förändringar i undervisningen (Schüllerqvist Mossberg & Johansson, 2017). Framför allt behöver studenterna bjudas in till aktivitet i större utsträckning för att sätta lärandemålen i rörelse.
Persson Aronsson (2017) menar att det är viktigt att använda
olika former av examination för att kunna ge en formativ be71

dömning, så kallad feed forward. Att använda formativ bedömning kan öka effektiviteten i undervisningen (Hatti & Thimperley, 2007). Att använda VR-inspelad film, ge formativ bedömning och återkoppling och att studenterna får genomföra en
slutexamination med VR-glasögon på inspelade case ser vi som
spännande möjligheter i de specialpedagogiska programmen.

Genomförande och vad vi hittills
åstadkommit
Vi började med att en student på speciallärarprogrammet skrev
fram ett case med en etiskpedagogisk utmaning. Skådespelare
bestående av frivilliga amatörer i form av en lärare och ett 20tal elever involverades. Casebeskrivningen ”kokades ner”,
alltså komprimerades, till ett manus med tydlig struktur, ett så
kallat ”script”. Scenerna filmades med VR-anpassad teknik med
kameror placerade på olika ställen i klassrummet för att få ett
djup, en 3D-känsla, när man sedan ser dem med VR-glasögon.
Filmen inleddes med en inledande scen från lektionens uppstart. Efter några minuter presenteras tre valmöjligheter som
är utformade enligt SPSM:s värderingsverktyg för tillgänglig
undervisning (SPSM, 2016). Valen handlar om fysisk, pedagogisk och social (relationell) tillgänglighet.
Den som tittar på filmen med VR-glasögon gör val genom att
”ögonpeka” på ett alternativ, varpå en filmsnutt visar en möjlig
konsekvens av valet. Väljs fysisk tillgänglighet visas exempelvis
ett ommöblerat klassrum, väljs pedagogisk tillgänglighet visas
hur läraren muntligt instruerar innan tavlan fylls, och väljs
social/relationell visar läraren ett större personligt intresse för
barnen/eleverna och tilltalar dem, exempelvis med namn.
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Figur 1. Pilotprojektets design av en lektion i ett klassrum.

Implementering och utvärdering
När vi hade gjort pilotinspelningen ville vi så fort som möjligt
låta studenter få arbeta med den i syfte att få återkoppling på
hur genomförbar och användbar vår idé var. Vi bjöd därför in
en grupp speciallärarstudenter att prova pilotprojektets första
VR-anpassade film och därefter medverka i ett fokusgruppsamtal. Det vi fick återkoppling på var att den fiktiva lektionen baserad på autentiska utmaningar upplevdes som relevant, vardaglig och vanlig. Å andra sidan gjorde studenterna oss medvetna om att inspelningen hade stort fokus på läraren och att
den etiskpedagogiska utmaningen kunde varit tydligare framskriven och gestaltad. Däremot ansåg de att filmen kändes realistisk, nästan som att man ”var där” när man med VR-glasögon
gick runt i klassrummet. De tyckte också det var bra att alla får
se samma case. Detta kan inte komma till stånd om var och en
kommer med sina exempel på utmaningar. Att använda VR-inspelad film som komplement till praktisk VFU ser vi som en
möjlighet. En student uttrycker:
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Det finns en stor potential i att simulera problematiska situationer som man inte kan uppleva under en realistisk
observation.
Det finns också en stor vinst i att förbereda studenter tidigt i
utbildningen för att förberedas för utmanande situationer, som
annars inte går att planera, kärnfullt uttryckt av en student:
Det kan vara etiskt rätt att vara förberedd inför verkliga
möten.

Hur vi vill gå vidare
Även om vi bara börjat kika lite på hur ny teknik skulle kunna
användas i utbildningssammanhang så har det vi upplevt gett
oss mersmak! Vi ser stora möjligheter att låta blivande speciallärare och specialpedagoger genom VR-glasögon få möta autentiska men fiktiva case som föreställer olika etiskpedagogiska utmaningar och genom interaktion och reflektion skaffa
”erfarenheter i förväg”. Detta under säkra former utan att någon ”drabbas” genom att bli ”övningsobjekt” eller ”försökskanin”, och under villkor som tillåter att man får göra ”fel” och
misstag. Men man lär sig också av hur andra förhåller sig till utmaningar, jämför begreppet ”lånad erfarenhet” (Söderman
Lago, Vladavic & Elvstrand, 2016).
Närmast i tur står nu att ”översätta” ett delprov i speciallärarprogrammet (att göra en språkpedagogisk utredning och bedömning) till VR-format. Vi tror att olika sätt att göra en dylik
utredning kan göra speciallärarstudenten medveten om betydelsen av det egna sättet att förhålla sig i olika testsituationer.
Att lärare och kurskamrater tillsammans använder ny teknik
skulle kunna ske genom att studenter under sin tid på högskolans campus får komma till HKR:s lärlabb för att praktisera och
pröva sina teoretiska kunskaper i virtuell miljö.
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En annan idé handlar om att göra en uppgift i VR-format som
slutexamination på de specialpedagogiska programmen. Bedömningen borde kunna bli rättssäker genom att ett antal
punkter måste finnas med för att studenten ska få godkänt betyg.
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