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Till	Arne	Halling	
I	slutskedet	av	redigeringen	av	detta	nummer	av	Högskolepe-
dagogisk	debatt	nås	vi	av	ett	sorgebud.	Professor	emeritus	
Arne	Halling	har	gått	bort.	Arne	är	medförfattare	till	ett	av	bi-
dragen	i	denna	volym,	som	jag	önskar	tillägna	Arne.	

Minnet	av	Arne	och	den	värme	och	omtanke	Arne	spred	kom-
mer	att	stanna	kvar	hos	oss	länge.	Arne,	du	fattas	oss.	

	

Anders	Håkansson	

Chef	för	LärandeResursCentrum,	ansvarig	utgivare	för	Högsko-
lepedagogisk	debatt	
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Introduktion	till	temanumret	
Maria Melén Fäldt, Redaktör 

 
I	detta	nummer	av	Högskolepedagogisk	Debatt	formulerar	sig	
ambitiösa	lärare,	verksamma	vid	Högskolan	Kristianstad,	kring	
genomförda	kvalitetsutvecklingsprojekt	som	alla	syftar	till	att	
stödja	studentens	lärandeprocess.	Texterna	binds	samman	av	
tre	grundläggande	ingredienser	som	på	ett	eller	annat	sätt	varit	
verksamma	i	relation	till	strävan	efter	att	utveckla	hög	kvalitet	
i	den	egna	utbildningskontexten.		

Den	första	ingrediensen	är	förhållningssätt.	När	det	Student-
centrerade	lärandet	ligger	till	grund	för	lärarens	undervis-
ningspraktik	överförs	kontrollen	och	ansvaret	för	lärandepro-
cessen	från	lärare	till	student.	I	texterna	reflekteras	förhåll-
ningssätt	i	resonemang	som	berör	alltifrån	Hållbarhet	och	De-
mokrati	till	Appreciative	inquiry	och	Coachande	förhållnings-
sätt.				

Den	andra	ingrediensen	handlar	om	att	skapa	förutsättningar	i	
lärmiljön	som	främjar	studentens	möjlighet	att	bli	en	aktiv	part	
i	och	kunna	äga	sin	lärandeprocess.	Texterna	fullkomligt	myll-
rar	av	begrepp	som	ger	uttryck	för	sådana	förutsättningar.	
Samskapande,	Tillgänglighet,	Delaktighet,	Synliggörande	och	
Erkännande	är	några	exempel.			

Som	tredje	ingrediens	vill	jag	peka	på	den	mångfald	av	genom-
tänka	redskap	för	lärande	som	exemplifieras.	Utöver	den	vid	
HKR	numera	väletablerade	arbetslivskopplingen,	presenteras	
möjligheterna	som	finns	i	Digitala,	Gestaltande,	Återkopplande	
och	Portfoliobaserade	lösningar.		
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Digital	loggbok	för	reflektion	och	
lärande	under	VFU		
Maria Eriksson & Andreas Redfors 

 

Problemformulering	och	syfte	
Inom	kursen	i	naturvetenskap	och	teknik	för	blivande	grundlä-
rare	med	inriktning	åk	4-6	finns	en	VFU-period	omfattande	tre	
veckor.	Under	VFU-perioden	implementerar	och	utvärderar	
studenterna	en	under	kursen	utvecklad	undervisningssekvens.	
Detta	projekt	avsåg	att	undersöka	hur	studenternas	arbete	un-
der	VFU	skulle	kunna	stödjas	genom	att	de	gavs	möjlighet	att	
via	en	digital	loggbok	kommunicera	med	två	av	kursens	lärare.	
Syftet	var	att	skapa	tillfällen	för	egenreflektion	som	också	sti-
mulerades	av	kontinuerlig	feedback.	Följande	forskningsfrågor	
formulerades	för	projektet:	

1. Vad	skriver	studenter	om	då	de	får	möjlighet	att	föra	loggbok	
under	sin	VFU?		

2. På	vilka	sätt	har	kurslärarnas	feedback	format	innehållet	i	logg-
böckerna?	

Projektets	teoretiska	förankring	
Naturvetenskap	utmärks	av	att	söka	förklaringar	och	svar	på	
frågor	om	hur	naturfenomen	kan	beskrivas.	Baserat	på	vissa	
grundantaganden	utvecklas	generella	teorier	och	teoretiska	
modeller	med	vars	hjälp	fenomen	beskrivs	(Adúriz-Bravo,	
2012;	Giere,	1997).	Dessa	har	visat	sig	kunna	formuleras	ma-
tematiskt	och	användbarheten	har	belagts	genom	växelverkan	
med	empiriska	mätningar	och	processer	inom	vetenskaps-
samfundet.	Observationer	och	experiment	som	planeras	och	
utförs	inom	naturvetenskap	utgår	med	nödvändighet	ifrån	nå-
gon	teori	och	är	därmed	Theory	laden	(Hanson,	1958).	Relat-
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ionen	mellan	”data”	och	”verklighet”	är	således	inte	enkel,	utan	
behöver	genomlysas	och	diskuteras.	En	annan	viktig	del	av	
kunskap	avseende	naturvetenskapens	natur	och	modeller	är	
att	naturvetenskapliga	teorier	bygger	på	grundantaganden	som	
inte	är	möjliga	att	bevisa	inom	systemet	självt	(Hansson	&	Red-
fors,	2007),	eller	som	Feynman	(1985,	s	10)	uttryckte	det	

…	while	I	am	describing	to	you	how	Nature	works,	you	won’t	
understand	why	Nature	works	that	way.	But	you	see,	nobody	
understands	that.	I	can’t	explain	why	Nature	behaves	in	this	pe-
culiar	way.		

En	undervisningssekvens	som	inkorporerar	både	explicita	dis-
kussioner	av	teoretiska	modellers	natur	och	deras	betydelser	i	
olika	förklaringar	av	fenomen	kan	vara	mycket	effektiv	(se	t	ex	
Viennot,	2001,	2003;	Redfors	&	Ryder,	2001;	Hansson,	Hans-
son,	Juter	&	Redfors,	2015).	Meningsfullt	lärande	får	då	bety-
delsen	av	att	kunna	särskilja	mellan	modellvärld	och	verklig-
het,	samt	att	kunna	använda	teoretiska	modeller,	med	insikt	
om	deras	begränsningar,	i	olika	sammanhang.	Detta	tydliggör	
också	att	det	finns	flera	möjliga	förklaringsmodeller,	inte	en	
korrekt	modell,	eller	ett	rätt	svar.		

I	harmoni	med	ovanstående	lyfter	Marton	m.fl.	(Marton	&	
Booth,	1997;	Bowden	&	Marton,	1998;	Marton,	Runesson,	&	
Tsui,	2004;	Marton,	2014)	fram	betydelsen	av	variation	i	
undervisningen	och	diskuterar	förutsättningar	för	undervis-
ning	utifrån	variationsteori.	Grunden	är	att	lärande	alltid	är	
lärande	av	någonting	speciellt,	och	att	detta	någonting	(läran-
deobjektet)	måste	framträda	tydligt.	Lärandets	objekt	kommer	
att	påverka	såväl	undervisning	som	lärande.	Lärandets	objekt	
tar	sig	olika	uttryck	i	och	med	att	läraren	har	ett	avsett	läran-
deobjekt	(intended)	som	etableras	via	undervisningssituation-
en	till	ett	konstituerat	lärandeobjekt	(enacted)	vilket	de	lä-
rande	ges	möjlighet	att	erfara.	Hur	varje	enskild	student	upple-
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ver	lärandeobjektet	(lived)	beror	på	hur	hen	fokuserar	och	lå-
ter	sina	tidigare	erfarenheter	anknyta.	Marton	m.fl.	(ibid.)	häv-
dar	att	en	nödvändighet	för	lärande	är	att	undervisningssituat-
ionen	omfattar	variation	av	lärandeobjektets	framställan	–	
olika	perspektiv	måste	belysas	för	att	lärande	skall	vara	möj-
ligt.	Lärandeobjektet	behöver	kontrasteras,	generaliseras,	se-
pareras	och	kopplas	samman	med	och	mot	andra	objekt.	Det	är	
också	av	betydelse	att	variationen	kan	erfaras	samtidigt	(syn-
kront),	eller	asynkront	via	den	lärandes	tidigare	erfarenheter.	

Således	konstaterar	vi	att	det	finns	flera	aspekter	av	lärande	att	
ta	hänsyn	till	när	undervisning	planeras	och	genomförs.	Den	
sociala	dimensionen	medför	att	effektiv	undervisning	bör	om-
fatta	situationer	när	studenter	ges	möjlighet	att	i	små	grupper	
lära	från	varandra	(Mazur,	1997).	Mest	effektivt	blir	detta	om	
det	också	finns	en	handledare	närvarande	som	kan	utmana	och	
leda	studenterna	vidare	i	diskussionen	(Vygotsky,	1996).	Om	
studenterna	i	projektform	kan	ges	möjlighet	att	påverka	fråge-
ställningar	och	arbetsmetoder	så	kan	lättare	ett	eget	
”lärägande”	utvecklas	(Schecker	&	Niedderer,	1996;	Enghag,	
2007),	dvs	att	studenterna	känner	ansvar	för	och	äganderätt	
till	sitt	lärande.		

Betydelsen	av	hur	examinationen	genomförs	för	en	kurs	kan	
heller	inte	överskattas.	Många	studenter	studerar	och	lär	med	
sikte	på	kommande	examinationsformer	(Jönsson,	2008,	
2013).	Det	blir	därför	som	vi	ser	det	viktigt	att	variera	examin-
ationsformer	under	en	kurs	och	under	ett	utbildningsprogram.	
Att	beakta	bedömningens	formativa	aspekter	och	att	införa	
lärande	bedömning	och	genomtänkt	feedback	under	pågående	
kurs	hjälper	studenter	att	fokusera	sitt	lärande	och	att	bidra	till	
att	hålla	lärandeprocessen	igång	under	hela	kursen.	Utifrån	
detta	har	en	examinerande	loggbok	införts	för	VFU-delprovet	i	
kursen.	
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Genomförande	

Kursen 
Kursen	i	naturvetenskap	och	teknik	för	blivande	grundlärare	
med	inriktning	åk	4-6	är	strukturerad	enligt	en	undervis-
ningsmodell	som	kallas	”contrastive	teaching”	(Schecker	&	
Niedderer,	1996;	Redfors,	2006).		Kursen	kombinerar	föreläs-
ningar	och	laborationer	med	projektarbete	som	löper	parallellt.	
Enligt	Schecker	och	Niedderer	(1996)	är	det	viktigt	att	projekt	
som	löper	vid	sidan	av	den	övriga	undervisningen	också	ges	
tidsutrymme,	samt	att	det	finns	möjlighet	för	studenterna	att	
göra	egna	val	kring	vad	de	skall	fokusera	på	i	projekten.	Pro-
jektet	blir	ett	forum	där	det	nya	innehållet	kan	kontextualiseras	
och	nya	förklaringsmodeller	”falla	på	plats”.		

Detta	innebär	att	innehållet	i	undervisningspassen	i	biologi,	
fysik,	kemi	och	teknik,	utgör	underlag	för	den	kunskapsutveckl-
ing	som	underbygger	planering,	genomförande,	bedömning	och	
utvärdering	av	lektionssekvenser	under	den	verksamhetsför-
lagda	utbildningen	(VFU).	För	att	skapa	utrymme	för	lärande	i	
samverkan	grupperades	studenterna	efter	valda	projektinrikt-
ningar	och	dessa	grupper	gavs	utrymme	för	samverkan	på	
campus	och	via	webplattformen	ITs	Learning©.	

Vårt	distansramverk	utmärks	av	att	försöka	presentera	en	tyd-
lig	studieanvisning	som	tydliggör	handledarens	roll	och	att	för-
söka	vara	aktiva	genom	handledning	(Gillberg,	2006).	Malm-
berg	(2006)	har	genom	Social	Network	Analysis	av	diskussions-
aktivitet	visat	att	deltagare	kan	grupperas	som	tillhörande	en	
kärna	med	personer	som	ofta	är	i	centrum	respektive	sådana	
som	hamnar	i	periferin.	Studenter	i	periferin	kan	utveckla	en	
timing	som	gör	det	möjligt	för	dem	att	vara	framgångsrika	i	
lärandet	utan	att	någonsin	vara	en	del	av	kärnan.	Malmberg	
(2006)	visar	också	att	deltagarna	i	periferin	huvudsakligen	rik-
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tar	sin	kommunikation	till	deltagarna	i	kärnan,	vilket	vi	ser	som	
potentiellt	betryggande	och	potentiellt	kan	utveckla	kommuni-
kationen	i	gruppen.	Kopplingar	mellan	grupperna	är	en	förut-
sättning	för	att	etablera	någon	form	av	lärgemenskap	(Carlén,	
2005;	Jobring,	2005;	Gillberg,	2005).		

Studenterna	gavs	möjligheten	att	skriva	loggbok	i	ITs	Learning	
under	sin	tre	veckor	långa	VFU-period.	Loggboken	var	exami-
nerade	och	kommenterades	av	kursens	lärare	under	pågående	
VFU.	Den	utgjorde	alltså	en	del	av	bedömningsunderlaget,	vil-
ket	säkert	påverkar	vad	som	skrivs.	Syftet	med	loggboksskri-
vandet	var	att	ge	studenterna	möjlighet	att	reflektera	över	
varje	arbetsdag	och	få	feedback	från	kurslärarna.	Det	fanns	
inga	innehållsliga	krav	eller	riktlinjer	för	loggböckerna.	Det	är	
dessa	loggböcker	och	analysen	av	dem	som	står	i	fokus	för	
denna	artikel.		

Metod och analys 
Tio	skriftliga	loggböcker	under	genomförd	VFU-period	i	grund-
skolan,	årskurs	4,	5	eller	6	har	samlats	in.	Studenterna	var	om-
bedda	att	dagligen	”skriva	av	sig”	om	sina	erfarenheter.	De	fick	
instruktion	att	skriva	fritt	om	sådant	som	kändes	angeläget.	
Följande	forskningsfrågor	formulerades:	

1. Vad	skriver	studenter	om	då	de	får	möjlighet	att	föra	loggbok	
under	sin	VFU?		

2. På	vilka	sätt	har	kurslärarnas	feedback	påverkat	innehållet	i	
loggböckerna?	

	

En ideografisk analysmetod 
Data	har	analyserats	utifrån	en	ideografisk	metod.	Det	innebär	
att	loggböckernas	utsagor	förutsättningslöst	grupperades	och	
iterativt	växte	ett	mindre	antal	kategorier	fram.	Kategorierna	
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beskrivs	och	exemplifieras	tillsammans	med	analysen	av	de	tio	
loggböckerna	i	resultatdelen.		

Resultat	
Resultatredovisningen	delas	upp	i	relation	till	de	två	forsk-
ningsfrågorna.	

Vad skriver studenterna om? 
Studenterna	har	skrivit	löpande	text	i	loggböckerna	som	kom-
menterats	av	kurslärarna.	Reflekterande	utsagor	har	identifie-
rats	och	fyra	kategorier	växte	fram	från	en	ideografisk	analys.	
Kategorierna	belyser	reflekterande	utsagor	i	loggböckerna.	
Kategorierna	blev:	

• Organisation		
o hur	skolan	och	klassen	och	lektioner	organiseras,	vad	

man	väljer	för	innehåll	till	lektionerna,	läroböcker	mm	
• Relationer		

o hur	det	fungerar	socialt	på	skolan,	i	klassen,	ordnings-
frågor	mm	

• Ämne		
o vilket	ämnesinnehåll	man	arbetat	med,	ämnesbegrepp	

mm	
• NT-didaktik		

o varför	man	gjort	som	man	gjort,	förklaringsmodeller,	
bedömningsfrågor	mm	

Svaret	på	den	första	undersökningsfrågan	om	vad	studenterna	
väljer	att	skriva	om	presenteras	i	tabell	1	genom	exempel	på	
kategoriserade	utsagor.		

	

Tabell	1.	Urval	av	utsagor	för	de	fyra	olika	kategorierna.	
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Kategori	 Exempel	på	utsagor	 Student	

Organi-
sation	

Nästa	lektion	planerar	jag	att	de	fortsätter	titta	
på	filmen	i	sina	grupper	med	fokus	på	frågorna.		

Jag	gjorde	en	ändring	mellan	grupperna	i	ge-
nomförandet	och	det	var	att	jag	skrev	ut	in-
struktionerna	för	de	två	labbarna	som	vi	ge-
nomförde.	Detta	gjorde	jag	för	att	undvika	att	
eleverna	skulle	öppna	datorerna	för	att	komma	
åt	instruktionerna	

Janet	
	

Jacob	

Relation-
er	

Det	var	STOR	gilla-faktor	hos	eleverna	på	
denna	labb	även	om	jag	hade	förberett	allt.	

Jag	upplevde	det	en	aning	knepigt	att	introdu-
cera	ett	nytt	område	för	en	klass	jag	inte	kän-
ner	och	aldrig	haft	lektion	med	innan.	Hon	frå-
gade	om	det	kändes	OK	att	ta	mig	an	detta	o	jag	
kände	det	kunde	vara	en	bra	utmaning	ef-
tersom	man	alltid	kommer	träffa	nya	elever	
som	man	inte	känner	sen	när	man	kommer	ut	
som	nyexaminerad	lärare	

Barnen	var	förstås	slöa	och	trötta	och	någon	
elev	vägrade	skriva	något	alls	eftersom	han	
fortfarande	var	sur	efter	att	ha	bråkat	med	
någon	under	rasten!	

Dag	
	

Rosita	
	
	
	
	
	
												

										
Rosa	

Ämne	 Jag	förklarade	orden	kemiskt,	mekaniskt	och	
enzymer	

Jag	kommer	också	imorgon	att	gå	in	djupare	på	
vatten,	visa	på	vattnets	faser	och	förklara	att	
fasövergångarna	inte	är	en	kemisk	förening	
utan	det	är	vattnet	i	sig,	att	molekylerna	bara	
rör	sig	mindre	fort	i	is.		

Janet		

											
Olga	

NT-	 Min	tanke	är	att	eleverna	kommer	tycka	det	är	
konstigt	att	vi	kan	ha	något	så	surt	i	vår	kropp	

Paul	
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didaktik	 och	jag	antar	att	de	kommer	komma	in	på	om	
vi	människor	kan	vara	mer	sura/basiska	än	
andra.	Jag	tänker	vara	tydlig	med	att	förklara	
vad	vi	människor	har	för	nytta	av	de	olika	pH-
värdena	i	kroppen	

Att	borsta	tallriken	med	diskborsten	och	att	
tillsätta	diskmedel	och	vatten	var	också	analo-
gier	vi	använde	för	att	förklara	begreppen	me-
kanisk	och	kemisk	spjälkning.	

Efter	vi	pratat	lite	mer	om	luftmotstånd	ska	vi	
också	jämföra	med	vattenmotstånd.	Går	det	t	
ex	att	snurra	en	gummiboll	lika	lätt	som	en	
tennisboll	i	vattnet?	

	
	
	
																		

														
Janet	
	
																	

	

Rosa	

	

	

Det	fanns	en	individuell	variation	över	vad	som	fokuserades	i	
loggböckerna.	Men	det	visade	sig	att	studenterna	tenderade	att	
ta	göra	egna	reflektioner	huvudsakligen	kring	NT-didaktiska	
aspekter.	Resterande	utsagor	var	jämnt	fördelade	över	de	tre	
övriga	kategorierna.		

Hur påverkar kurslärarnas feedback? 
Analysens	svar	på	fråga	två	om	kurslärarnas	feedback	är	struk-
turerad	efter	de	deltagande	studenterna.	Sammanfattningar	av	
ett	urval	av	de	tio	studenterna	presenteras.	

Inledningsvis	i	sin	loggbok,	valde	Janet	att	beskriva	mycket	av	
innehållet	i	verksamheten.	Hon	beskrev	vilka	läromedel	hon	
valt	ut	och	hur	planeringen	såg	ut.	Efter	att	ha	fått	frågor	från	
kursläraren	i	loggboken	om	att	tänka	efter	hur	lektionen	funge-
rade,	om	hon	hade	någon	uppfattning	om	vad	eleverna	kunde	
från	början	och	vad	de	lärde	sig,	ändrar	Janet	sitt	fokus.		
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Från	att	ha	skrivit	om	planeringen	börjar	hon	reflektera	över	
hur	hon	ska	ta	reda	på	vad	eleverna	kan	sedan	innan.	Hon	skri-
ver	om	att	hon	ska	ha	en	”förkunskapsenkät”	och	att	hon	har	
för	avsikt	att	”följa	upp	varje	elev	formativt”.	Hon	skriver	också	
mer	om	vilka	analogier	hon	använde	sig	av	i	sin	undervisning.	

Dans	tydliga	budskap	i	sin	loggbok	är	att	han	vill	testa	ett	ar-
betssätt	som	utgår	från	en	arbetsmodell.	Modellen	innebär	att	
han	börjar	med	ett	experiment	varpå	han	tillsammans	med	
eleverna	formulerar	en	förklaringsmodell.	Därefter	får	elever-
na	formulera	en	slutsats	till	experimentet.	I	loggboken	utmanar	
kursläraren	Dan	med	fördjupande	frågor	kring	hans	arbetsmo-
dell.	Detta	leder	till	att	Dan	blir	medveten	om	en	del	saker	som	
han	inte	tänkt	på	innan.	I	Dans	loggbok	ser	man	att	han	går	från	
att	prata	om	sin	modell	till	att	handla	mer	om	bedömning	på	
olika	sätt,	dels	självbedömning,	dels	kamratbedömning.	Citatet	
nedan	visar	på	stöd	som	loggboken	kan	utgöra	till	det	trepart-
samtal	som	förts	vid	kurslärarens	besök	ute	på	skolan.	Normalt	
diskuteras	flera	olika	aspekter	på	en	genomförd	lektion	vid	
dessa	samtal.	

Det	var	en	intressant	iakttagelse	du	gjorde	angående	
förklaringsmodellen	vi	skrev.	Att	använda	formule-
ringen	"sämre	friktion"	var	inte	så	genomtänkt,	jag	
tillsammans	med	eleverna	ändrade	den	formulering-
en	idag	till	"mindre	friktion".	Jag	tog	tillvara	på	
"felet"	och	vi	diskuterade	i	helklass	när	man	vill	ha	
lite/mycket	friktion	

Olga	beskrev	ett	experiment	hon	gjorde	med	stearinljus,	där	
det	skulle	framkomma	att	det	behövs	syre	och	bildas	koldioxid	
vid	en	förbränning.	Kursläraren	bemötte	detta	i	loggboken	ge-
nom	att	föreslå	en	jämförelse	med	cellandningen	i	människo-
kroppen.	Det	föll	sig	redan	nästa	dag	naturligt	för	Olga	att	ta	
upp	detta	med	eleverna	då	en	elev	svimmade	i	luciatåget.	Olga	
skriver	i	loggboken:	
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Under	luciatåget	svimmade	en	av	flickorna	och	jag	
fick	ta	henne	åt	sidan	och	se	till	att	hon	mådde	bra…	
Jag	kopplade	detta	till	ljusundersökningen	dagen	in-
nan,	människan	behöver	syre	men	ljuset	ger	ifrån	sig	
koldioxid,	vilket	gör	att	håller	vi	ljuset	under	näsan	
kommer	koldioxiden	och	människan	får	inte	tillräck-
ligt	mycket	syre.	
Eleverna	tyckte	det	var	en	väldigt	rolig	jämförelse.	
Jag	tyckte	det	var	roligt	att	berätta	eftersom	du	skrev	
det	där	med	liknelsen	till	människan.	

	

Emelie	reflekterar	mycket	i	sin	loggbok.	Hon	utvärderar	sitt	
beteende,	sina	val	och	resultat	efter	varje	dag.	Hon	uttrycker	
också	att	det	känns	angeläget	att	få	skriva	av	sig	och	reflektera	
på	ett	djupare	plan	än	vad	man	är	van	vid.	Emelie	är	självgå-
ende	i	sin	loggbok	och	inte	i	behov	av	någon	input	från	kurslä-
raren	för	att	kunna	reflektera.	

Rosa	fick	frågan	om	hur	hon	tror	att	eleverna	tänkte	kring	ett	
visst	begrepp.	Detta	var	för	att	Rosa	skulle	tvingas	stanna	upp	i	
sina	egna	ganska	forcerande	planeringar	där	hon	ville	hinna	
med	så	mycket	som	möjligt,	och	ta	ett	steg	tillbaka	och	lyssna	in	
elevernas	tankar.	

Men	jag	tänkte	på	det	som	du	sade	igår	om	att	låta	
barnen	fundera	och	komma	på	möjliga	svar	och	dis-
kutera.	Jag	behövde	inte	riktigt	säga	något	till	Kalle	
eftersom	andra	elever	ville	diskutera	med	honom	
istället.	

Analys	och	tillämpbarhet	
Sammanfattningsvis	så	kan	vi	säga	att	loggboksskrivandet	ger	
studenterna	möjligheter	att	få	reflektera	över	valfria	områden	
under	sin	VFU.	Studenterna	får	också	möjligheter	att,	genom	
respons,	fördjupa	och	i	viss	mån	bredda	sina	resonemang.		En	
students	betraktelse	beskriver	väl	potentialen	i	detta:	
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Men	jag	måste	erkänna	en	sak	och	det	är	att	denna	
Loggbok	är	så	otroligt	värdefull.	Jag	tycker	inte	om	
att	reflektera	direkt	när	jag	kommer	hem,	jag	vill	
gärna	ha	tid	att	tänka	över	det	jag	varit	med	om,	låta	
känslorna	lugna	sig	och	fundera	själv.	Men	att	sedan	
sätta	sig	ner	och	sätta	ord	på	sina	tankar	och	dessu-
tom	få	respons	på	dem	är	kanon.	För	det	kan	vara	
väldigt	svårt	att	diskutera	med	sin	handledare	och	
kanske	till	och	med	ifrågasätta,	finns	inte	den	relat-
ionen	direkt	så	blir	det	väldigt	jobbigt.	Toppen	att	
man	då	istället	kan	dela	dessa	tankar	med	er.		

	

Det	beskrivna	projektet	har	presenterats	på	internationell	kon-
ferens	(Redfors,	Eriksson	&	Magntorn,	2017).	Analysen	av	
loggböckerna	fortgår	och	en	mer	detaljerad	beskrivning	kom-
mer	att	publiceras	på	annat	håll.		
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Digitaliserade	kursintroduktioner		
Johanna Grönroos & Gunnar Gunnarsson 

 

Bakgrund	och	syfte	
Vid	programstart	får	studenterna	på	landskapsvetarprogram-
met,	biologprogrammet,	biomedicinska	analytikerprogrammet	
och	kandidatprogrammet	i	miljöteknik	–	strategisk	resursan-
vändning	övergripande	information	om	utbildningarna.	Redan	
vid	denna	introduktion	märks	ett	intresse	bland	studenterna	
att	få	veta	mer	om	enskilda	programkurser.	Sådan	information	
vore	önskvärd	att	ge	eftersom	studenterna	då	tidigt	kan	få	en	
uppfattning	om	innehållet	i	och	nyttan	av	de	enskilda	kurserna	
samt	se	den	röda	tråden	i	utbildningen.	Dock	kan	detta	inte	
rymmas	inom	den	tid	som	är	avsatt	för	programintroduktion-
en.	Dessutom	utsätts	studenterna	för	mycket	”korvstoppning”	
under	de	första	kursveckorna	varför	muntlig	information	kring	
enskilda	kurser	troligen	inte	blir	långvarig	i	studentens	minne.	
Det	är	därför	önskvärt	att	hitta	andra	(digitala)	informations-
kanaler	där	studenter	kan	ta	del	av	kursinformation	när	som	
helst	och	vid	upprepade	tillfällen.	

Syftet	med	projektet	var	att	ta	fram	korta	presentationsfilmer	
för	alla	kurser	inom	programmen.	Med	filmerna	vill	vi	ge	le-
vande	beskrivningar	av	vad	kurserna	innehåller	och	varför	
studenterna	behöver	dem,	både	för	utbildningen	och	för	kom-
mande	arbetsliv.	I	första	hand	riktar	sig	filmerna	till	studenter	
som	redan	går	på	programmen,	men	de	kan	med	behållning	
också	användas	i	marknadsföring	för	att	locka	presumtiva	stu-
denter	till	våra	utbildningar.	
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Genomförande	och	resultat	
Inledningsvis	diskuterade	vi	som	är	programområdesansva-
riga,	POA	(författarna,	Helena	Tassidis	och	Peter	Åberg)	gene-
rellt	upplägg	och	genomförande	för	att	senare	även	blanda	in	
personal	från	LRC	och	kommunikationsavdelningen.	Kursan-
svariga	fick	sedan	i	uppgift	att	ta	fram	material	till	filmerna,	
dvs.	skriva	manus	och	välja	ut	bakgrundsbilder,	videoklipp	och	
liknande.	Tyglarna	var	rätt	fria,	men	vi	har	siktat	på	att	hålla	
filmerna	rätt	korta	(ca	1-2	min),	och	att	innehållet	ska	vara	tid-
löst;	t.ex.	tar	vi	inte	upp	information	om	kursansvariga,	kurslit-
teratur	och	liknande	eftersom	det	är	sådant	som	ofta	förändras	
från	år	till	år.	Själva	inspelningen	av	filmerna	gjordes	oftast	i	
LRCs	studio,	under	ledning	av	IKT-pedagog	Åsa	Kronkvist	eller	
medieproducent	Dan	Wirdefalk,	som	också	klippte	ihop	filmer-
na	och	lade	upp	dem	på	HKR-play.	I	anknytning	till	varje	film-
klipp	finns	också	grundläggande	information	så	som	kursens	
syfte,	kod,	studieperiod,	studieform,	studietakt	och	vem	som	är	
kursansvarig.	

Totalt	handlar	det	om	58	filmer	som	spelats	in/kommer	spelas	
in	och	läggas	upp	på	HKR-play,	under	en	kanal	per	program.	
Information	om	filmerna,	med	klickbara	länkar	finns	även	på	
respektive	programs	hemsida	(via	hkr.se)	och	i	program-
paneler	i	ITs	Learning.	

Analys	och	tillämpbarhet	
Studenter	är	nyfikna	och	vetgiriga	men	också	kritiska	och	ge-
nom	kursfilmerna	får	de,	lättillgängligt,	reda	på	vad	de	olika	
kurserna	på	programmen	innehåller	men	även	information	om	
varför	kursen	är	viktig	både	för	utbildningen	och	kommande	
arbetsliv.	På	så	sätt	hoppas	vi	att	studenterna	får	bättre	insikt	
om	vad	utbildningarna	handlar	om	samt	förstår	varför	kursen	
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är	viktig	vilket	sammantaget	troligtvis	leder	till	ett	ökat	enga-
gemang	hos	studenterna.		

Kursfilmerna	leder	förhoppningsvis	även	till	att	presumtiva	
studenter	får	en	tydligare	bild	av	vad	utbildningarna	handlar	
om	och	på	så	sätt	hjälper	filmerna	framtida	studenter	att	hitta	
rätt	utbildning.		

Personligen	tycker	vi	att	det	var	mycket	lärorikt	att	göra	dessa	
kursfilmer.	Att	på	max	ett	par	minuter	enkelt	och	levande	för-
medla	en	kurs	innehåll	och	nytta	var	en	utmaning,	men	gjorde	
att	våra	egna	insikter	om	kursernas	nytta	för	utbildning	och	
arbetsliv	förtydligades.	Filmerna	kan	med	fördel	även	visas	i	
samband	med	kursintroduktionerna,	vilket	vi	tror	kan	öka	stu-
denternas	motivation	och	prestation.				
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Grannspråksdidaktik	och	grann-
språkskommunikation	i	lärarut-
bildningarna	
Anna Smedberg Bondesson 

 

Skandinavisk	språkförståelse	–	en	utopi?  
I	den	dansk-svenska	tv-serien	Bron/Broen,	som	började	sändas	
i	september	2011	med	en	andra	säsong	2013,	en	tredje	hösten	
2015	och	en	planerad	fjärde	och	sista	våren	2018,	har	man	
inom	handlingens	ram	skapat	en	osannolik	illusion	om	att	
kommunikationen	svenskar	och	danskar	emellan	oftast	sker	
helt	problemfritt,	vilket	framstår	som	en	önsketänkt	utopi.	
Samtidigt	är	samma	kommunikation	textad	på	de	respektive	
språken	för	tv-tittarna,	vilket	effektivt	krossar	utopin	innan	
den	ens	blir	till	som	skildrad	värld.	För	att	beskriva	den	fikt-
ionaliserade	Bron/Broen	som	utopiskt	iscensatt	verklig	plats	
fungerar	Michel	Foucaults	begrepp	heterotopi	särdeles	väl.	

Heterotopier	är	”ett	slags	mot-platser,	ett	slags	reellt	förverkli-
gade	utopier	i	vilka	de	verkliga	platserna,	alla	de	andra	verkliga	
platser	som	man	kan	finna	i	kulturen,	på	samma	gång	repre-
senteras,	motsägs	och	kastas	om”,	som	det	heter	i	Foucaults	
klassiska	föreläsning	om	andra	rum,	”Des	espaces	autres”	från	
1967,	här	översatt	av	Jonas	(J)	Magnusson.	Den	fortsätter:		

”Platser	av	detta	slag	befinner	sig	utanför	alla	plat-
ser,	även	om	det	kan	vara	möjligt	att	peka	ut	deras	
lokalisering	i	verkligheten.	Eftersom	dessa	platser	är	
absolut	annorlunda	i	förhållande	till	alla	de	platser	
som	de	reflekterar	och	talar	om,	skall	jag,	för	att	kon-
trastera	dem	mot	utopierna,	kalla	dem	heterotopier”	
(Foucault	2008:	252).	
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Heterotopin	kan	liknas	vid	en	spegel,	inklusive	ram,	rygg	och	
repor	i	glaset,	som	reflekterar	antingen	en	utopi	eller	en	
dystopi.	Heterotopin	par	excellence	är	en	båt	eller	ett	skepp,	en	
plats	utan	plats,	som	sluter	sig	om	sig	själv,	samtidigt	som	den	
är	öppen	för	havets	åtminstone	skenbara	gränslöshet.	

Den	verkliga	bron,	i	det	här	fallet	Öresundsbron,	är	däremot	
ingen	heterotopi.	

Istället	skulle	jag	vilja	föreslå	att	vi	tar	den	lingvistiska	termen	
diatopi	i	bruk.	Begreppet	fungerar	i	analogi	med	det	betydligt	
vanligare	diakroni.	Om	diakroni	betyder	genom	tid	(grekiskans	
dia	+	kronos)	betyder	diatopi	helt	enkelt	genom	plats	(dia	+	
topos).	Normalt	används	det	för	att	beskriva	dialektala	skillna-
der	rent	geografiskt.	Om	diakronin	visar	på	språkets	föränd-
ringar	i	tiden,	visar	diatopin	på	dess	förändringar	i	rummet.	
Genom	platsen	bör	vi	färdas	för	att	kunna	förstå.	

Om	heterotopin	är	en	spegel	och	vad	den	lockar,	skrämmer	
eller	gäckar	människan	med,	är	diatopin	istället	ett	fönster,	
genom	vilket	man	kan	se.	Glasrutan	är	närmast	osynlig	–	så	
små	kan	nämligen	de	närinternationella	skillnaderna	mellan	
här	och	där	synas	oss!	–	men	den	kan	ändå	beröras	med	han-
den	och	man	kan	inte	slå	igenom	den	utan	att	skära	sig	så	att	
det	kommer	blod	och	man	måste	plåstras	om.	Man	kan	visserli-
gen	se	rakt	genom	glaset,	men	när	man	ska	färdas	genom	dia-
topin,	måste	man	först	öppna	fönstret	ordentligt.	

Tv-serien	Bron/Broen	börjar	med	ett	lik	hugget	i	två	delar	–	
den	ena	på	den	danska	och	den	andra	på	den	svenska	sidan.	
Det	är	därför	de	är	så	illa	tvungna	att	samarbeta,	oavsett	om	de	
vill	det	eller	inte,	Saga	och	Martin.	På	samma	sätt	är	vi	i	Norden	
tvungna,	i	kraft	av	Helsingforsavtalets	artikel	8,	att	undervisa	i	
”språk,	kultur	och	allmänna	samhällsförhållanden	i	de	övriga	
nordiska	länderna,	inbegripet	Färöarna,	Grönland	och	Åland”,	
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oavsett	om	vi	vill	det	eller	inte	
(https://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/nordiska-
avtal/nordiska-avtal/grundavtal/helsingforsavtalet).		

Från	grannspråk	till	främmandespråk?	
För	knappa	femtio	år	sedan	undersökte	den	norsk-
amerikanske	sociolingvisten	och	språkhistorikern	Einar	Hau-
gen	danskars	och	svenskars	ömsesidiga	uppfattning	om	och	
förståelse	av	varandras	språk.	Han	kom	fram	till	att	relationen	
var	symmetrisk	i	betydelsen	att	svenskar	förstod	danskar	lika	
bra	som	danskar	förstod	svenskar	(Haugen	1966).	

I	Lundaforskarna	Lars-Olof	Delsings	och	Katarina	Lundin	Åkes-
sons	internordiska	språkförståelseundersökning	(INS)	nästan	
fyrtio	år	senare	framkommer	det	att	förståelsen	har	försämrats	
och	att	relationen	har	blivit	asymmetrisk.	Danskarna	är	nu	lite	
bättre	på	att	förstå	talad	svenska	än	vad	svenskarna	är	på	att	
förstå	talad	danska.	Lättast	har	danskar	och	svenskar	för	att	
förstå	norska,	något	de	väl	knappast	har	blivit	sämre	på	nu	när	
hela	Norden	följer	den	norska	ungdomsserien	Skam,	medan	
norrmännen	är	bäst	på	att	förstå	både	danska	och	svenska	
(Delsing	&	Lundin	Åkesson	2005).	

Mari	Baquin	och	Robert	Zola	Christensen	fick	en	del	medial	
uppmärksamhet,	inte	minst	i	Danmark,	för	artikeln	”Dansk	og	
svenk	–	Fra	nabosprog	til	fremmedsprog”,	när	den	publicera-
des	i	Språk	i	Norden	2013.	Med	fäste	i	en	undersökning	av	hur	
gymnasieelever	i	Malmö	och	Köpenhamn	själva	upplever	den	
ömsesidiga	muntliga	språkförståelsen	vid	Öresund,	anser	
Baquin	och	Zola	Christensen	att	danskan	och	svenskan	nu	lig-
ger	så	långt	ifrån	varandra	att	det	är	dags	att	överväga	om	vi	
inte	borde	gå	från	att	kalla	dem	för	grannspråk	till	att	istället	
kalla	dem	för	främmandespråk.	De	skriver:	”Det	kan	altså	godt	
være,	at	dansk	og	svensk	geografisk	og	generisk	set	er	na-
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bosprog,	men	hvad	nu,	hvis	vi	ikke	forstår	hinanden	i	praksis?”	
(Baquin	&	Zola	Christensen	2013:	53).	

Det	hela	mynnar	ut	i	ett	positivt	förslag	som	går	ut	på	att	se	
glaset	som	halvfullt	istället	för	halvtomt:	”I	stedet	for	at	sige,	at	
der	er	tale	om	et	nabosprog,	man	burde	forstå,	kan	vi	sige,	at	
der	er	tale	om	et	fremmedsprog,	der	er	let	at	lære”	(Baquin	&	
Zola	Christensen	2013:	65).		

Från	bildning	till	kommunikation	
Det	kvalitetshöjande	projektet	Grannspråksdidaktik	och	
grannspråkskommunikation	i	lärarutbildningarna	delar	namn	
och	syfte	med	ett	nordiskt	nätverk	och	treårigt	Nordplus-
projekt	med	medlemmar	från	KU	och	UCC	i	Danmark,	HiOA	i	
Norge,	Islands	universitet	samt	LU	och	HKR	i	Sverige.	Syftet	är	
att	stimulera	lärarutbildningarnas	internationalisering	genom	
att	stärka	grannspråksundervisningen.	Detta	syfte	vilar	i	sin	tur	
på	en	övertygelse	om	att	det	är	hög	tid	att	se	glaset	just	som	
halvfullt	istället	för	halvtomt.		

Det	behöver	emellertid	inte	innebära	att	vi	talar	om	ett	främ-
mandespråk	istället	för	ett	grannspråk.	Tvärtom	menar	vi	att	
det	är	just	de	närinternationella	och	förhållandevis	små	skill-
naderna	språken	och	kulturerna	emellan,	som	gör	dem	alldeles	
extra	intressanta.	Samtidigt	berikar	de	när-	och	fjärinternat-
ionella	perspektiven	varandra	ömsesidigt.	Det	flerspråkiga	och	
det	grannspråkliga	kan	alltså	stärka	vartannat,	i	kraft	av	en	
ökad	nyfikenhet	för	all	sorts	språklig	och	kulturell	differens.		

Vad	det	däremot	innebär	är	att	vi	går	från	en	syn	på	grann-
språk	som	uteslutande	bildning	och	kunskap	till	en	syn	på	
samma	grannspråk	som	snarare	förhöjd	och	förfinad	kommu-
nikationsmöjlighet.	
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Detta	får	naturligtvis	helt	avgörande	konsekvenser	för	vad	det	
är	för	slags	grannspråksundervisning	vi	ska	stärka.	Detta	och	
mycket	annat	har	vi	diskuterat	på	de	tvådagars	nätverksträffar	
i	Nordplusprojektet	som	vi	hittills	har	haft	(ht16	i	Lund	–	vt17	i	
Oslo),	som	har	gått	ut	på	att	i	tre	formerade	arbetsgrupper	(en	
som	arbetar	med	gemensam	sommarkursmodul,	en	som	arbe-
tar	med	de	administrativa	ramarna	och	en	som	koncentrerar	
sig	på	utbytesmodellen)	förfina	våra	grannspråksstärkande	
strategier	och	planera	för	konkreta	strukturella	och	innehålls-
liga	förändringar.		

Språkhistoria	och	dialektologi	i	all	ära,	men	vad	vi	främst	ut-
vecklar	med	sikte	på	såväl	gemensam	nordisk	sommarkurs	
som	ett	ökat	student-	och	lärarutbyte	på	tvärs	av	länderna,	är	
moduler	som	startar	i	den	samtidskulturella	änden.	I	det	per-
spektivet	blir	just	Bron/Broen	och	Skam	liksom	undersökning-
ar	av	dansk,	norsk	och	svensk	humor	helt	centrala	element	och	
tacksamma	verktyg	att	arbeta	med.	

Från	mål	till	medel	
I	själva	verket	är	grannspråken	som	sådana	extremt	tack-
samma	verktyg	att	arbeta	med.	Detta	ser	man	när	man	lämnar	
idén	om	grannspråket	som	ett	självändamål	därhän.	Då	inser	
man	att	grannspråket	istället	kan	fungera	som	ett	medel	och	en	
utmärkt	genväg	till	en	ökad	språklig	och	litterär	medvetenhet,	
samtidigt	som	språkvetenskapen	och	litteraturvetenskapen	
möts	i	fruktbar	förening.	

Ett	bra	exempel	på	vår	kvalitetshöjande	grannspråksundervis-
ning	är	därför	ett	moment	som	jag	prövade	redan	under	mina	
år	som	svensklektor	i	Köpenhamn	och	som	jag	nu	ytterligare	
har	förfinat.	Det	går	ut	på	att	studenterna	i	små	grupper	och	
under	lektionstid	får	sitta	och	tillsammans	översätta	korta	ly-
riska	texter	från	svenska	till	danska,	som	de	sedan	får	läsa	upp	
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högt	i	klassen	och	då	också	redogöra	för	hur	de	tänkte,	vilka	
problemen	var	och	hur	de	försökte	lösa	dem.		

Om	de	själva	i	arbetet	får	upptäcka	att	de	till	exempel	måste	
ändra	på	ordföljden	i	översättningen,	är	chansen	att	de	intres-
serar	sig	för	den	bakomliggande	grammatiska	förklaringen	
hundraprocent	större	än	om	man	hade	börjat	i	grammatikän-
den.	Det	är	alltid	lika	spännande	att	vara	med	här,	när	vi	så	
snabbt	och	enkelt	hamnar	mitt	i	en	förhöjd	uppmärksamhet	på	
språkets	och	litteraturens	alla	nyanser	och	finesser	(Smedberg	
Bondesson	2014:	18ff;	60ff).	

Levande	undervisningsmaterial	
Min	vän	och	före	detta	kollega	i	Köpenhamn	Tina	Høegh	är	
numera	lektor	vid	Syddansk	Universitet.	År	2008	försvarade	
hon	avhandlingen	Poetisk	pædagogik.	Sprogrytme	og	mundtlig	
fremførelse	som	litterær	fortolkning:	forslag	til	ny	tekstteori	og	
til	pædagogisk	refleksion.	I	hennes	forskning	blir	det	muntliga	
framförandet	en	konkretiserad	tolkning	av	en	text,	ett	muntligt	
objekt	i	tid	och	rum,	lektionstimmen	och	klassrummet,	som	alla	
kan	förhålla	sig	till	och	nästan	fysiskt	beröra,	diskutera,	vara	
eniga	med	eller	kritisera.	I	sin	artikel	”Mundtlig	fortolkning	–	
kreativ	praksis	i	litteratur-	og	sprogundervisning”	från	2012	
skriver	hon:		

”Ved	at	give	plads	for	sansning,	observation,	beskri-
velse	og	æstetisk	erfaring	kommer	andre	kompe-
tencer	i	funktion	i	klassens	arbejde	end	de	vanligt	in-
tellektuelle,	fordi	det	er	en	anden	slags	erfaringsba-
seret	undervisning	end	den	der	er	praktiseret	gen-
nem	mange	år:	det	er	fænomenologisk	baserede	
grunderfaringer	vi	søger”	(Høegh	2012:	16).	

	



		

	
	

27	

När	jag	bad	Tina	Høegh	att	komma	och	föreläsa	för	vår	svensk-
ämnesgrupp	den	17	maj	2017	i	Kristianstad,	vilket	hon	också	
gjorde,	förvandlades	hon	till	ett	levande	undervisningsmaterial	
i	flera	bemärkelser.	Hon	demonstrerade	hur	mycket	det	munt-
liga	framförandet	betyder	för	tolkningen	och	hur	mycket	tolk-
ningen	betyder	för	det	muntliga	framförandet	genom	att	läsa	
upp	en	och	samma	text	på	tre	olika	sätt	och	låta	oss	fundera	
över	skillnaderna	och	deras	olika	förklaringar	och	innebörder.		

Därmed	levandegjorde	hon	både	texten	och	de	olika	tolkning-
arna.	Samtidigt	levandegjorde	hon	på	en	metanivå	sin	egen	
forskning.	Och	slutligen	levandegjorde	hon	för	oss	vad	det	fak-
tum	att	hon	talade	och	läste	danska	för	oss	svenskar	innebar	
genom	att	på	det	här	sättet	förkroppsliga	ett	grannspråkligt	
ljud-	och	textmaterial	som	fyllde	rummet	och	tiden	och	pappret	
framför	våra	ögon.	

När	vi	inom	ramen	för	ambassadörsmodellen,	ett	pilotprojekt	
som	vi	har	fått	Nordplus	mobilitetsmedel	till,	skickar	och	tar	
emot	grannspråksambassadörer	det	kommande	läsåret,	är	tan-
ken	också	här	att	dessa	studenter,	samtidigt	som	deras	uppgift	
är	att	förbereda,	redogöra	på	plats	och	rapportera	om	sina	egna	
grannspråksförväntningar	och	faktiska	erfarenheter	och	insik-
ter,	ska	komma	att	utgöra	just	levande	undervisningsmaterial	i	
den	nya	kontext	där	de	tillfälligt	hamnar.		

På	så	sätt	får	alla	maximalt	ut	av	utbytet,	också	de	som	inte	
åker	någonstans	själva.	Utöver	att	de	redan	genom	att	öppna	
munnen	och	tala	blir	till	muntligt	grannspråksmaterial,	tänker	
jag	mig	att	de	också	ska	kunna	delta	aktivt	i	undervisningen	
och	därmed	tillföra	den	ett	perspektiv	utifrån:	gör	ni	likadant	
och/eller	hur	gör	ni	i	er	lärarutbildning	med	det	ena	eller	andra	
momentet	och/eller	med	helt	andra	moment	som	vi	inte	har?	
Har	vi	samma	mål	och	syften?	
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För	att	återknyta	till	fönstermetaforen	i	min	definition	av	be-
greppet	diatopi,	ett	begrepp	som	jag	ser	som	högst	användbart	
här:	om	vi	bara	öppnar	fönstret	ordentligt	först,	det	vill	säga	
medvetandegör	för	oss	själva	och	varandra	vad	vi	sysslar	med,	
hur	vi	gör	det	och	varför,	kan	vi	sedan	resa	och	växa	i	vår	rö-
relse	genom	den	grannspråkliga	erfarenhetens	plats	och	
komma	ut	på	andra	sidan,	inte	bara	oskadda	utan	på	riktigt	
berikade.	
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Hälsoklinik	på	Tandhygienistpro-
grammet	
Cecilia Widén, Seida Erovic Ademovski, Pernilla Karlgren Andersson,  
Susanna Sättlin & Viveca Wallin Bengtsson 

	

Problemformulering	och	Syfte		
Att	munhålan,	som	är	en	del	av	kroppen,	påverkar	kroppens	
hälsa	och	vice	versa	har	sedan	länge	varit	känt	inom	tandvår-
den	och	samband	mellan	munhälsa	och	allmän	hälsa	har	verifi-
erats	i	många	forskningsstudier.	Den	odontologiska	och	medi-
cinska	professionen	borde	därför	öka	sitt	samarbete,	i	synner-
het	med	tanke	på	att	tandvården	är	den	instans	som	besöks	
regelbundet	i	jämförelse	med	sjukvården,	som	oftare	besöks	
efter	debut	av	symptom.	Tandvårdpersonal	har	möjlighet	att	i	
ett	tidigt	skede	upptäcka	förhöjda	medicinska	allmäntillstånd.	
Högt	blodtryck	och	förhöjda	blodsockervärden	är	riskfaktorer	
som	är	associerade	med	utveckling	av	hjärt-kärlsjukdom	och	
diabetes.	Genom	att	patienten	vid	sitt	besök	hos	tandläkare	får	
möjlighet	att	mäta	blodtryck	och	även	göra	en	kontroll	av	blod-
socker	kan	riskfaktorer	för	allmänsjukdomar	upptäckas	tidigt.		

Syftet	med	projektet	var	att	implementera	hälsoklinik,	i	form	
av	blodtryck	och	blodsockermätning,	hos	tredjeårsstudenterna	
på	Tandhygienistprogrammet.	Hösten	2016,	i	kurs	OD	8320	
”Prevention	och	behandling	av	patienter	med	särskilda	behov	
delkurs	II”,	fick	studenterna	teoretisk	undervisning	av	specia-
listläkare	från	hjärt-kärl-	och	diabetesområdet.	Våren	2017,	i	
kurs	OD	8340	”Klinisk	tillämpad	oral	hälsa	II”,	fick	studenterna	
börja	med	provtagningar	på	egna	patienter	under	handledning	
av	lärare	från	sjuksköterskeprogrammet.		
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Projektets	teoretiska	förankring		
I	Sverige	är	tandvården	den	enda	hälsoorganisation	där	såväl	
friska	som	sjuka	individer	går	på	regelbundna	undersökningar.	
Större	delen	av	den	vuxna	befolkningen	besöker	tandvården	
frekvent	och	regelbundet	medan	sjukvården	uppsöks	främst	
efter	att	symptom	uppstått.	Det	innebär	att	tandvården	genom	
medicinska	rutinundersökningar	har	goda	möjligheter	att	finna	
individer	med	sjukdom.1,2	Ett	stort	antal	studier	visar	på	sam-
band	mellan	parodontit	och	allmänsjukdomar	som	t.ex.	diabe-
tes3	och	hjärt-kärl	sjukdomar.4		

Högt	blodtryck	är	en	riskfaktor	för	såväl	stroke5	som	hjärtin-
farkt.6	Individer	med	en	diagnos	av	sjukdomar	i	hjärtats	krans-
kärl	som	till	exempel	hjärtinfarkt	(akut	koronar	syndrom”	
[ACS])	har	en	sannolikhet	av	7:1	för	att	även	ha	parodontit7.	
Studieresultat	har	även	visat	att	parodontit	kan	öka	risken	för	
framtida	ACS.8	Därför	kan	såväl	undersökning	av	parodontalt	
status	och	kunskap	om	kända	riskfaktorer	för	hjärt-
kärlsjukdom,	som	information	om	blodtryck	vara	av	betydelse	
även	i	medicinsk	terapi.		

Prevalensen	av	diabetes	ökar	och	förhöjt	blodsocker	kan	indi-
kera	diabetes.9	Data	från	US	National	Health	and	Nutrition	Ex-
amination	Survey	tyder	på	att	personer	med	diabetes	i	släkten,	
högt	blodtryck,	höga	kolesterolvärden	och	kliniska	tecken	på	
parodontit	har	upp	till	en	50	%	större	sannolikhet	för	att	ha	
odiagnostiserad	diabetes	mellitus.10	Att	ha	diabetes	ökar	risken	
att	utveckla	tandlossning	och	individer	med	pendlande	blod-
sockervärden	läker	sämre	vid	behandling	av	tandlossning	jäm-
fört	med	individer	med	diabetes	och	stabila	blodsockervär-
den.11	Sjukdomar	kan	ta	tid	att	utveckla.	Man	är	ofta	omedveten	
om	sitt	hälsotillstånd	under	lång	tid	innan	symptom	debuterar	
och	därför	kan	information	om	blodglukos	vara	av	betydelse.		
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Genomförande		
I	ett	tidigare	kvalitetshöjande	projekt	introducerades	hälsokli-
niken	först	för	samtliga	lärare	på	tandhygienistprogrammet.	En	
föreläsare	från	ett	privat	tandläkarbolag	”Praktikertjänst”	höll	
föreläsning	om	”praktisk	provtagning	av	blodglukos	och	blod-
tryck	på	tandvårdsklinik”.	För	lärare	på	tandhygienistpro-
grammet	genomfördes	provföreläsningar	om	teoretisk	bak-
grund	till	hjärtkärlsjukdomar	och	stroke	och	om	deras	kopp-
ling	till	högt	blodtryck	och	diabetes.	Våren	2016	genomfördes	
därefter	en	pilotstudie	där	tredje	års	tandhygienist	studenter	
involverades.	Pilotprojektet	genomfördes	i	samverkan	med	
distriktssköterskestudenter	och	en	lärare	från	sjuksköterske-
programmet.	Tandhygieniststudenterna	utförde	blodglukos	
och	blodtrycksmätning	på	sina	egna	patienter.	Efterföljande	
utvärdering	var	mycket	positiv	varvid	kommentarer	erhölls	
som	till	exempel:	”att	kopplingen	mellan	oral	hälsa	och	allmän	
hälsa	förankrades	och	föll	väl	på	plats”.	Efter	ny	ansökan	om	
kvalitetshöjande	medel	har	vi	i	hälsogruppen	haft	ett	antal	träf-
far	och	planerat	in	i	vilka	kurser	de	olika	momenten	skall	ingå	
och	i	vilken	form.	Studiehandledningar	har	skrivits	om	och	an-
visningar	till	studenterna	om	hur	de	ska	gå	till	väga	har	skri-
vits.	Sambokningar	med	lärare	från	sjuksköterskeprogrammet	
har	utförts.	

Resultat	
Teoretisk	utbildning	gavs	såväl	hösten	2016	av	Professor,	med	
Dr	Ola	Ohlsson	om	hjärt-kärlsjukdom	och	dess	riskfaktorer,	
som	av,	med	Dr	Helene	Holmer	gällande	diabetes	och	dess	risk-
faktorer	i	kurs	OD8320	”Prevention	och	behandling	av	patien-
ter	med	särskilda	behov	delkurs	II”.		

Det	gavs	även	utbildning	(praktisk	och	teoretisk)	i	provtag-
ningsteknik	av	blodtryck	och	blodglukos	av	en	lärare	från	sjuk-
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sköterskeprogrammet.	Resultatet	av	dessa	provtagningar	
sammanlänkades	med	hjärtkärl	sjukdom	och	stroke.	Involve-
rade	studenter	genomgick	ett	praktiskt	övningstillfälle	där	tek-
niken	för	blodtryckstagning	och	blodglukos	tränades.	Därefter	
har	studenterna	tagit	prover	på	sina	egna	patienter	i	sin	sista	
kliniska	kurs	OD8340.		

Avsikten	med	att	hälsokliniken	ska	implementeras	under	stu-
denternas	tredje	år	är	att	studenterna	då	hunnit	införskaffa	sig	
en	djupare	förståelse	om	oral	hälsa	liksom	allmänsjukdomar	
och	därmed	bättre	kan	se	kopplingen	mellan	dessa.	

Direktiven	var	att	studenterna	skulle	ta	blodglukos	och	blod-
tryck	på	samtliga	patienter	som	inte	hade	någon	medicinering	
för	högt	blodtryck	eller	diabetes	sedan	tidigare.	Samtliga	stu-
denter	har	utfört	praktisk	provtagning	på	egna	patienter	i	sin	
kliniska	kurs.	Studenterna	hade	ca	10	dagar	med	klinisk	verk-
samhet	där	de	tog	blodtryck	och	blodglukos-	mätningar	på	pa-
tienter	som	inte	medicinerade	mot	högt	blodtryck	eller	diabe-
tes.	Vid	de	två	första	tillfällena	på	kliniken,	i	kursen	OD8340,	
hade	studenterna	stöd	av	en	handledare	från	sjuksköterske-
programmet	vid	provtagning.	Därefter	fortsatte	de	ta	prover	
själva	med	stöd	av	handledare	på	tandhygienistprogrammet.			

Analys	och	tillämpbarhet		
Vi	har	inte	kontroll	över	antal	prover	per	student.	Vi	har	inte	
heller	kontroll	över	hur	många	patienter	som	har	fått	rådet	att	
söka	vidare	till	vårdcentral	för	utredning	och	eventuell	dia-
gnosticering	av	förhöjt	blodglukos	eller	blodtryck.	Vi	önskar	
därför	kvalitetssäkra	att	ett	visst	antal	prover	tas	per	student	
samt	säkerställa,	med	fortsatta	utvärderingar,	att	studenterna	
har	tillräcklig	kunskap	för	att	utföra	momentet.	Lämpligt	vore	
också	att	kvalitetssäkra	hur	många	patienter	som	genom	prov-
tagning	upptäcks	ha	förhöjda	värden	och	rekommenderas	söka	
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sjukvård	för	vidare	utredning	och	fastställande	av	diagnos.	Det	
skulle	också	vara	intressant	att	utvärdera	om	handledarna	på	
klinik	upplever	att	de	har	tillräcklig	kunskap	för	att	handleda.	
Som	ett	repetitionsmoment	skulle	handledare	från	tandhygie-
nistprogrammet	kunna	vara	med	på	den	praktiska	undervis-
ningen	av	provtagningsteknik.	Vi	har	även	övervägt	att	lägga	
till	ett	delmoment	som	är	examinationsgrundande	i	kurs	
OD8340	samt	arbeta	fram	betygskriterier	för	bedömning.			

På	specialistkliniken	för	Parodontologi	Oral	Hälsa	har	vi	under	
våren	startat	upp	ett	forskningsprojekt	i	linje	med	ovanstående	
hälsoprojekt.	Syftet	med	forskningsprojektet	är	undersöka	om	
patientens	hälsodeklaration	överensstämmer	med	medicinska	
provtagningsresultat	för	hjärt-kärl	sjukdom,	diabetes	och	reu-
matoid	artrit	samt	att	jämföra	upplevd	oral	hälsorelaterad	livs-
kvalitet	hos	dessa	patienter	före	och	efter	behandling.	Vi	avser	
att	jämföra	kliniska	variabler	med	medicinska	markörer	för	
inflammation	i	serum	och	gingivalvätska	hos	individer	med	
parodontit	med	eller	utan	allmänsjukdomar	vid	såväl	under-
sökningstillfället	som	efter	behandling.																																																					
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Att	synliggöra	studenters	yrkes-
kunnande	i	den	verksamhetsför-
lagda	delen	av	yrkeslärarutbild-
ningen	
Anita Håkansson 

 

Bakgrund	och	syfte	
Yrkeslärarutbildningen	vid	Högskolan	Kristianstad	är	en	ut-
bildning	omfattande	90	hp	som	ges	på	halvfart/distans	med	5-
6	campusförlagda	träffar	per	termin.	60	hp	innehåller	kurser	i	
den	utbildningsvetenskapliga	kärnan	(UVK),	som	är	en	för	alla	
lärarprogram	gemensam	och	obligatorisk	del	och	30	hp	ge-
nomförs	i	verksamhetsförlagd	utbildning	(VFU).	Utbildningen	
ger	de	studerande	möjligheter	att	lägga	grunden	för	att	ut-
veckla	en	lärarroll	och	likaledes	en	handlingskompetens	med	
relevans	för	läraryrket.	 

För	tillträde	till	utbildningen	krävs	enligt	utbildningsplanen	
grundläggande	behörighet	samt	kvalificerade	och	relevanta	
yrkeskunskaper	som	införskaffats	genom	eftergymnasial	ut-
bildning	och/eller	yrkeserfarenhet.	Målgruppen	är	således	per-
soner	med	relevant	yrkeserfarenhet	och	relevanta	yrkeskun-
skaper	och	som	önskar	utbilda	sig	till	lärare	i	yrkesämnen	på	
gymnasieskolans	tolv	nationella	yrkesprogram.	Likt	andra	ut-
bildningar	finns	det	för	yrkeslärarexamen	fastställda	mål	ru-
bricerade	som	kunskap	och	förståelse,	färdighet	och	förmåga	
samt	värderingsförmåga	och	förhållningssätt.	Dessa	exa-
mensmål	transformeras	av	respektive	lärosäte,	det	vill	säga	de	
tolkas,	översätts	och	formuleras	till	ett	lämpligt	antal	lärande-
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mål	som	fördelas	på,	för	Högskolans	del,	tre	år	med	en	bakom-
liggande	och	uttalad	progression	i	åtanke.	Lärandemålen	syn-
liggörs	i	kursplanerna	och	med	dessa	mål	i	fokus	planerar	lä-
rarna	för	och	erbjuder	de	studerande	olika	lärtillfällen	i	olika	
lärmiljöer.	

Lärarutbildare	på	högskolan	har	ett	övergripande	ansvar	för	
att	utbildningen	är	kvalitetsmässigt	hållbar	och	att	lärandemål	
och	examensmål	nås.	Genom	de	examinerande	inslagen	i	
undervisningen	synliggörs	huruvida	de	studerande	har	nått	
målen	eller	ej	och	att	någon	form	av	lärande	och	kunskapsut-
veckling	har	skett.		Att	examinera	de	teoretiska	inslagen	som	
vanligtvis	ensidigt	bygger	på	fastställd	kurslitteratur	torde	
upplevas	förhållandevis	oproblematiskt	av	lärarutbildare	på	
högskolan.	Att	examinera	de	praktiska	inslagen	innebär	däre-
mot	en	nödvändighet	att	förtroendefullt	lämna	över	till	såväl	
handledare	som	studenter	att	formulera	sig	i	ett	betygsgrun-
dande	dokument	kallat	VFU-omdöme.	I	VFU-omdömet	förvän-
tas	handledaren	ge	sitt	utlåtande	gällande	studenten	med	
koppling	till	lärandemålen	och	studenten	förväntas	göra	en	
självvärdering.	Utöver	detta	ges	det	i	VFU-omdömet	utrymme	
för	handledare	och	student	att	sammanfatta	studentens	yrkes-
kunnande	samt	att	skriva	fram	var	i	professionsutvecklingen	
studenten	befinner	sig	beträffande	styrkor	och	potentiella	ut-
vecklingsområden.	Alla	ingående	parter	har	således	ett	gemen-
samt	ansvar	för	bedömning	av	studentens	yrkeskunnande	och	
om	detta,	av	Hendegger	(2009)	kallat	formella	stöddokument,	
ska	ge	rättvisa	åt	studentens	kunnande,	krävs	förmågan	att	
kunna	formulera	det	på	bästa	möjliga	sätt.	

En	ytterligare	faktor	att	ta	hänsyn	till	vad	gäller	yrkeslärarut-
bildningen	är	det	faktum,	att	en	majoritet	av	de	studerande	är	
yrkesverksamma	lärare	och	för	vissa	leder	redan	första	VFU-
perioden	till	att	de	erbjuds	anställning.	En	stor	del	av	studen-



		

	
	

37	

terna	gör	alltså	VFU	på	arbetsplatsen,	vilket	har	stöd	i	nation-
ella	styrdokument,	med	en	av	rektor	utsedd	handledare.	Ker-
nell	(2010)	ser	ett	sådant	upplägg,	att	ofta	kunna	pröva	teorin	i	
praktiken,	som	optimalt	för	den	studerande,	vilken	ges	möjlig-
het	till	vidareutveckling	av	sin	undervisning.	Erfarenhetsmäss-
igt	kan	sägas	att	utfallet	av	detta	arrangemang	är	att	det	torde	i	
lika	hög	grad	gälla	kollegan/handledaren.	

Syftet	med	projektet	är	att	diskutera	och	problematisera	sättet	
på	vilket	studenters	yrkeskunnande	kommer	till	uttryck	och	
gestaltas	i	skriftlig	form.	Yrkeskunnandet	handlar	i	detta	fall	
om	såväl	ett	kunnande	i	ämnet/	ämnena	som	i	det	pedagogiska,	
didaktiska	och	metodiska	kunnandet.	Lärare	på	yrkeslärarut-
bildningen	saknar	relation	till	de	flesta,	kanske	alla	yrkesäm-
nena	och	kan	således	inte	uttala	sig	om	något	yrkeskunnande	
vad	gäller	ämnet/ämnena.	Bedömningen	av	denna	del	av	yr-
keskunnandet	är	således	avhängig	av	hur	väl	det	kan	skrivas	
fram	av	handledare	och	student.	Vilket	är	det	synbara	resulta-
tet	av	individuellt	genomgångna	lärprocesser?	Hur	formuleras	
det	praktiska	yrkeskunnandet	i	olika	slags	dokument	av	hand-
ledare	och	student?	För	att	i	samverkan	kunna	skapa	så	gynn-
samma	förutsättningar	som	möjligt	för	studenterna	till	en	kun-
skapsutvecklande	VFU,	krävs	insikt	i	vad	studenterna	egentlig-
en	lär	sig	på	VFU:n	och	hur	lärandet	sker.		

Litteratur	och	tidigare	forskning	
En	rapsodisk	exposé	över	forskningsfältet	verksamhetsförlagd	
utbildning,	bedömning	av	denna	del	av	utbildningen	och	hand-
ledarens	roll	visar	följande:	

• Lärarutbildningen	 har	 enligt	 Borko	 och	 Mayfield	 (1995)	 funkt-
ionen	att	hjälpa	presumtiva	 lärare	att	skaffa	de	kunskaper	som	
krävs	för	att	kunna	undervisa	på	ett	helt	annat	sätt	än	de	själva	
blev	 undervisade.	 Belägg	 finns	 för	 att	 utfallet	 inte	 blir	 det	 för-
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väntade	eller	önskade	och	anledningen	till	det	är	otydliga	roller	
och	att	handledarna	inte	är	tillräckligt	förberedda	för	uppdraget.	
För	 att	 utmana	 studenterna	 pedagogiska	 tänkande	 krävs	
samverkan	mellan	 lärarutbildare	 på	 universitet	 eller	 högskolor	
och	 handledare.	 ”Rather	 than	 providing	 feedback	 on	 specific	
lesson	 characteristics,	 we	 recommend	 that	 university	 supervi-
sors	use	their	 limited	time	 in	school	to	help	cooperating	teach-
ers	become	teacher	educators”.	(ibid.,	s	517). 

• Syftet	med	praktikperioderna	är	att	överföra	ett	yrkeskunnande	
och	att	påbörja	en	yrkes-	socialisering	och	såväl	praktiken	i	sig	
som	handledaren	är	betydelsefulla	inslag	i	denna	process	(Hult-
man	&	Wedin,	2014;	Kernell,	2010;	Tveiten,	2014).	I	linje	med	
detta	ställer	författarna	frågan	hur	handledaren	överför	sitt	yr-
keskunnande	till	lärarstudenten	med	fokus	på	strategier	och	in-
teraktionen	dem	emellan.	De	diskuterar	även	distinktionen	mel-
lan	anpassningsinriktat	och	utvecklingsinriktat	lärande,	vilket	
ligger	i	linje	med	Hård	af	Segerstad	m.fl	(1996)	som	väljer	att	be-
skriva	ett	lärande	grundat	i	assimilativt	alternativt	ackommo-
dativt	tänkande.	

• Hultman,	Wedin	och	Schultz	(2012)	gör	gällande	att	inslaget	av	
teoretiska	diskussioner	i	samband	med	handledning	är	begrän-
sat	och	att	pedagogiska	reflektioner	och	diskussioner	utgår	från	
handledarens	personliga	praktiska	teori.	

• Brennan	Kemnis	och	Green	(2013)	fokuserar	den	inbyggda	
spänningen	mellan	pedagogik	och	praktik	och	resultatet	av	de-
ras	forskning	visar	att	lärarna	som	ingick	i	deras	studie	såg	sin	
pedagogik	som	”praxis”	(s.114).		

• Bates,	Bates	and	Bates	(2007)	menar	att	lärandemålen	specifice-
rar	vad	som	ska	läras	mot	bakgrund	av	föreställningen	att	resul-
tatet	av	lärandet	objektivt	kan	identifieras	och	mätas	genom	i	
förväg	fastställda	kriterier.	En	konsekvens	av	detta	är	ett	snävt	
fokus	och	att	själva	lärandeprocessen	inte	synliggörs.	

• Det	verbala	språkets	begränsningar,	eller	snarare	frånvaron	av	
ett	gemensamt	fackspråk	bland	lärare,	medför	uppenbara	svå-
righeter	med	att	förmedla	sitt	praktiska	yrkeskunnande	
(Nordänger	&	Lindqvist,	2012).	Att	en	betydande	del	i	det	prak-
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tiska	yrkeskunnandet	uppenbarligen	är	tyst,	att	det	är	omöjligt	
att	sätta	ord	på,	innebär	att	det	endast	kan	komma	till	uttryck	i	
handlingar	(Hegender,	2010;	Lundgren	&	von	Schantz	Lundgren,	
2012).	Hegender	(2010)	hävdar	att	den	tysta	kunskapen	är	”in-
bäddad	i	kroppsliga	rörelser	och	i	många	avseenden	ett	subtilt	
handlande.”	(s	194).	Mot	bakgrund	av	detta	faktum	belyser	
Nordänger	och	Lindqvist	(2012)	problemet	med	att	handledar-
uppdraget	innebär	att	överföra	ett	erfarenhetsbaserat	yrkes-
kunnande	till	lärarstuderande.	Författarna	ser	även	de	medföl-
jande	svårigheterna	med	att	”…..	formulera		generella,	eller	ex-
akta,	kriterier	för	att	bedöma	om	en	blivande	lärare	tillägnat	sig	
det	praktiska	kunnande	som	är	nödvändigt	för	att	kunna	fungera	
som	lärare.”	(ibid.,	s	81).	Även	Hegender	(2010)	ifrågasätter	an-
vändningen	av	bedömningskriterier	och	tydliggör	dess	ofullkom-
lighet	att	klargöra	allt	som	innefattas	i	ett	yrkeskunnande.	

• Att	viss	yrkeskunskap	uteslutande	kan	utvecklas	under	VFU-	pe-
rioderna	innebär	att	handledare	och	lärarutbildare	på	högskola	
eller	universitet	ansvarar	för	bedömning	av	studenternas	yrkes-
kunskaper.	Hegender	(2010)	hävdar	att	utgångspunkten	för	be-
dömning	är	hur	handledaren	definierar	yrkeskunnande	och	att	
fastställda	betygskriterier	åsidosätts	
 

Genomförande		
Resultatet	bygger	på	en	kvalitativ	innehållsanalys	av	hur	hand-
ledare	och	studenter	formulerar	sig	kring	dels	ett	lärandemål	
som	är	inskrivet	i	kursplanen,	dels	hur	dessa	i	dialog	samman-
fattar	studentens	yrkeskunnande	med	fokus	på	styrkor	och	po-
tentiella	utvecklingsområden.	

Lärandemålet	innebär	att	studenten	ska	utifrån	ett	vetenskap-
ligt	förhållningssätt	kunna	identifiera	sitt	behov	av	kunskap	och	
kompetens	i	det	pedagogiska	arbetet	och	i	yrkesämnet.	Studen-
terna	går	sitt	första	år	på	yrkeslärarprogrammet	och	underla-
get	för	analysen	är	VFU-omdömen	om	19	studenter	med	lärar-
erfarenhet	och	14	som	helt	saknar	lärarerfarenhet.		



		

	
	
40	

 
 
Resultat		
Resultatet	bygger	således	på	33	VFU	-	dokument	i	vilka	hand-
ledare	och	studenter	verbalt	uttrycker	studentens	yrkeskun-
nande	och	vilken	kunskap	och	kompetens	som	studenten	anser	
sig	behöva	som	yrkeslärare.		

Handledares sammanfattning av studentens yrkeskun-
nande - styrkor  
Styrkorna	tillskrivs	företrädesvis	individuella	egenskaper	och	i	
återkommande	beskrivningar	framställs	studenten	som	flexi-
bel,	ansvarsfull,	lyhörd,	lugn,	glad,	positiv,	strukturerad,	mål-	
medveten,	social,	tydlig.	Att	ha	humor,	fina	normer	och	värde-
ringar,	stor	självkännedom	och	ett	naturligt	ledarskap	med	
ordning	och	reda	är	också	en	styrka	samt	att	vara	bra	på	att	
skapa	relationer.	Styrkan	i	att	ha	yrkeserfarenhet	genomsyrar	
omdömena	och	frånvaron	av	teoretiska	kunskaper	kompense-
ras	med	närvaron	av	gedigna	yrkeskunskaper,	vilket	generellt	
framhålls	som	en	styrka.	Vad	gäller	styrkorna	i	det	pedagogiska	
arbetet	innebär	det	att	kunna	identifiera	villkor	för	lärande,	
motivera	elever	och	skapa	studiero,	planera	lektioner,	variera	
undervisningsmetoder	och	tänka	didaktiskt	utifrån	styrdoku-
menten.	

Sammanfattningsvis	kan	sägas	att	uppfattningen	om	begreppet	
yrkeskunnande,	eller	snarare	vilka	avvägningar	som	görs	mel-
lan	de	ingående	delarna	i	yrkeskunnande,	skiljer	sig	åt	mellan	
handledarna.	Vissa	poängterar	ensidigt	kunskaper	i	yrkesäm-
nen	och	bortser	från	individuella	egenskaper	och	pedagogisk-
didaktisk	kompetens.	Andra	framhåller	de	individuella	egen-
skaperna	och	begreppen	pedagogik,	didaktik	och	metodik	an-
vänds	sparsamt	men	skrivs	fram	i	konkreta	beskrivningar.	
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Handledares sammanfattning av studentens yrkeskun-
nande – potentiella utvecklingsområden 
De	potentiella	utvecklingsområden	som	tydliggörs	har	dels	
koppling	till	det	pedagogiska	arbetet,	dels	till	ämneskunskaper.	
Utvecklingsbart	är	att	utifrån	gällande	styrdokument	och	ele-
vers	förkunskaper	och	villkor	för	lärande	kunna	planera	för	
och	genomföra	undervisningen	med	varierande	metoder.	Detta	
kräver	en	konkretisering	av	lärandemålen,	kunskaper	i	betyg	
och	bedömning,	IT-kunskap,	kollegialt	samarbete	och	att	ele-
verna	engageras.	Att	fastställa	ordningsregler,	visa	pondus	och	
inte	vara	för	snäll	samt	ha	redskap	för	konflikthantering	ingår	
också	i	ett	yrkeskunnande	att	utveckla.	Vikten	av	att	ha	ade-
kvata	och	aktuella	ämneskunskaper	betonas	här	och	specifika	
handledare	identifierar	de	kunskaper	som	behöver	utvecklas.	
Här	syns	en	klar	skiljelinje	mellan	urvalsgrupperna,	då	fokus	
för	utvecklingsområden	bland	studenter	utan	lärarerfarenhet	
ligger	på	det	pedagogiska	arbetet.		

Studentens upplevda behov av kunskap och kompetens i 
det pedagogiska arbetet och i yrkesämnet 
Behoven	uttrycks	genom	att	tydliggöra	vad	som	behöver	ut-
vecklas,	vilket	till	stor	del	bygger	på	de	potentiella	utvecklings-
områden	som	handledarna	påvisat.	Den	kunskap	och	kompe-
tens	som	behövs	i	det	pedagogiska	arbetet	formuleras	generellt	
som	pedagogik,	didaktik	och	metodik	av	studenter	utan	lärar-
erfarenhet.	Mer	specifikt	som	att	planera	och	genomföra	
undervisning	och	anpassa	till	olika	elevers	behov	och	förut-
sättningar,	bygga	relationer	och	hantera	betyg	och	bedömning.	
Ämneskunskaperna	är	underordnade	förutom	i	enstaka	fall;	
vikt	läggs	vid	att	hålla	sig	uppdaterad	med	yrket	och	att	ut-
veckla	kunskaperna	i	vissa	ämnen.	
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Studenter	med	lärarerfarenhet	uttalar	såväl	behovet	av	aktu-
ella	och	utvecklade	ämneskunskaper	som	av	att	utveckla	kom-
petenser	i	det	pedagogiska	arbetet.	Även	bland	dessa	uttrycks	
ett	kunskapsbehov	vad	gäller	betyg	och	bedömning,	elevan-
passning	och	relationsbygge.	I	denna	studentgrupp	uttrycks	ett	
tydligt	behov	av	och	en	vilja	att	upprätthålla,	fördjupa	och	ut-
veckla	ämneskunskaperna.			

Analysen	visar	också	att	inslaget	”utifrån	ett	vetenskapligt	för-
hållningssätt”	endast	är	framskrivet	av	en	(1)	student.	Vidare	
att	dokumentation	helt	saknas	kring	inte	bara	det	lärandemål	
som	belyses	här	utan	även	av	andra	lärandemål	och/eller	att	
det	som	dokumenteras	saknar	koppling	till	lärandemålet.	Detta	
gäller	såväl	handledare	som	student	och	tydliga	skillnader	vi-
sar	sig	också	vad	gäller	innehåll	och	omfattning.		

Diskussion		
Genom	att	vara	ett	betydelsefullt	bidrag	till	utvecklingen	av	ett	
professionellt	yrkeskunnande,	är	den	verksamhetsförlagda	
utbildningen	en	viktig	del	av	yrkeslärarutbildningen.	Det	initi-
ala	syftet	med	projektet	var	att	diskutera	och	problematisera	
sättet	på	vilket	studenters	yrkeskunnande	kommer	till	uttryck	
och	gestaltas	i	skriftlig	form.	Rapportens	begränsningar	vad	
gäller	omfattning	har	emellertid	inneburit	en	ytterst	fragmen-
tarisk	och	långt	ifrån	heltäckande	forskningsöversikt	och	resul-
tatframskrivning.		Underlaget	för	rapporten	är	obestridligt	mer	
omfattande	och	analysarbetet	har	genererat	flera	frågor	och	ett	
kritiskt	förhållningssätt	till	VFU-omdömets	varande	eller	icke	
varande	i	dess	nuvarande	skick.		

Det	kan	konstateras	att	lärandemålens	formulering,	med	eller	
utan	konkretisering,	medför	individuella	handledares	definit-
ioner	på	begreppet	”yrkeskunnande”.	Forskning	visar,	att	
handledarens	utgår	från	sin	personliga	och	praktiska	teori	
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(Brennan	Kemnis	&	Green,	2013;	Hultman,	Wedin	&	Schultz,	
2012)	och	dessutom	blir	yrkeskunnandet	kontextuellt	villkorat	
och	avhängigt	av	VFU-skolan.	Det	kan	även	konstateras	att	om-
dömena	visar	på	det	verbala	språkets	begränsningar	
(Nordänger	&	Lindqvist,	2012)	och	att	studentens	yrkeskun-
nande	innehåller	mycket	mer	än	det	som	kan	dokumenteras	
(Hegender,	2010;	Lundgren	&	von	Schantz	Lundgren,	2012).		
En	oundviklig	fråga	i	detta	sammanhang	är	huruvida	de	i	yrkes-
lärarutbildningen	ingående	parterna	kan	enas	om	vad	yrkes-
kunnande	innebär.	”Teacher	education	should	establish	a	more	
generous	and	generative	relationship	with	the	field	of	
practice”,	hävdar	Sykes,	Bird	och	Kennedy	(2010).		

Projektet	underblåser	värdet	av	att	i	ett	fortsatt	projekt	ut-
veckla	former	för	en	rättssäker	bedömning	av	yrkeslärarstu-
denternas	yrkeskunnande	och	då	i	nära	och	fortlöpande	sam-
verkan	med	verksamma	yrkeslärare.	
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Gestaltande	examinationsformer	
Michael Johansson 

 

Bakgrund  
Inom	Digital	designutbildningen	blir	de	gestaltande	inslagen	i	
olika	kursmoment	och	delprov	allt	fler.	Det	är	därför	viktigt	att	
i	en	dialog	med	begreppet	självt	och	tillsammans	med	olika	
aktörer	i	miljön	på	HKR	försöka	fånga	och	utveckla	språk	och	
begreppsformer,	alltså	de	verb	som	bäst	beskriver	den	speci-
fika	del	som	i	Blooms	reviderade	taxonomi	som	handlar	om	
skapande	och	i	förlängningen	dess	former	–	som	uttryck,	kun-
skap	och	praktik.	Syftet	med	detta	arbete	som	mestadels	ge-
nomförts	under	2017	som	ett	kvalitetsarbete,	har	varit	att	ut-
veckla	och	säkra	metoder	som	skapar	förutsättningar	för	och	
hur	vi	bedömer	gestaltande	arbeten.	Samtidigt	ska	det	synlig-
göra	hur	både	studenten	är	tänkt	att	aktivt	använda	gestaltning	
i	både	kunskapande	och	kommunikation	i	förhållande	till	de	
uppställda	lärandemålen	sig	i	kursen	eller	utbildningspro-
grammet.	Här	vill	vi	förutom	den	egna	språkliga	och	erfaren-
hetsutvecklingen	av	Blooms	reviderade	taxonomi	rörande	
skapande	säkra	att	de	gestaltande	inslagen	i	både	undervisning	
och	examination	ges	rätt	förutsättningar	att	både	genomföras,	
handledas	och	examineras.	I	detta	arbete	har	jag	tillsammans	
med	kollegor	också	betraktat	hur	några	andra	universitet	och	
högskolor	genomför	gestaltande	examinationer	och	vilka	krite-
rier	de	har	för	sin	bedömning.	Detta	kvalitetsarbete	är	ett	
första	konkret	arbete	i	Digital	designutbildningen	för	att	ut-
veckla	områdets	språkliga	begrepp	och	tankemodeller,	som	i	
förlängningen	letar	sig	in	i	våra	kursplaner,	lärandemål	och	
examinationsformer.	Dessutom	skapas	på	sikt	nya	forsknings-
projekt	i	gränslandet	mellan	Design	och	HKRs	andra	utbild-
ningar	där	gestaltning	ingår	som	en	del	av	arbetet.	I	denna	ar-
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tikel	presenterar	jag	bakgrunden	till	arbetet,	begreppet	ge-
staltning	och	dess	kopplingar	till	designundervisning	och	de-
signarbetet.	Avslutningsvis	ger	jag	ett	bud	på	en	uppställning	
där	jag	försöker	beskriva	tre	olika	typer	av	gestaltande	arbeten	
och	vad	som	skiljer	dem	åt	som	en	möjlig	väg	framåt	att	tydli-
gare	visa	hur	gestaltande	som	begrepp	kan	användas	i	såväl	i	
undervisning,	handledning	och	examination.	

Vad	är	en	gestalt?	
En	gestalt	(av	tyska:	Gestalt,	"skepnad",	"form",	"figur")	är	en	
isolerad,	avgränsad,	sluten	och	strukturerad	helhet	vars	egen-
skaper	inte	kan	reduceras	till	egenskaperna	hos	dess	delar.		

Jag	har	i	detta	arbete	först	valt	att	närma	mig	Gestaltning	på	
följande	sätt:	Gestaltande	är	analogt	med	en	process	som	resul-
terar	i	kunskaper	som	förvärvats	under	processen	och	en	arte-
fakt	som	lagrar	den	kunskapen	(Armour,	2000)	på	något	sätt.	
Gestaltning	kan	således	betraktas	som	en	process	för	kun-
skapsförvärv	eller	lärande	från	det	tidigare	okända.	Kunskapen	
som	förvärvats	avser	inte	bara	den	gestaltens	specifika	domän,	
utan	också	själva	processen	som	skapade	den.	I	skapandepro-
cessen	förvärvas	kunskap	om	hur	man	utvecklar	både	artefakt	
och	process	(Imai,	1997).	Gestaltande	kan	således	både	vara	en	
metod	för	att	skapa	något	(nytt)	och	en	metod	för	att	ställa	frå-
gor	som	resulterar	i	kunskaper	som	förvärvats	under	den	pro-
cess	som	gestaltande	kräver.	Gestaltning	etablerar	genom	sin	
konstitution	således	ett	praktiserat	utrymme	att	tänka,	bear-
beta	och	omarbeta	det	som	har	varit	föremål	för	intentionen,	
problemet	eller	uppdraget,	det	handlar	om	att	lägga	till	kun-
skap,	knyta	samman	det	vi	redan	vet	och	i	skapande	handling	få	
fatt	på	det	nya.	Detta	arbete	skiljer	sig	tydligt	från	att	endast	
parallellt	(Redström,	2017)	observera	och	efteråt	teoretiskt	
artikulera	detta	arbete.	Vidare	kommer	jag	i	den	modell	jag	
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introducerar	försöka	visa	på	hur	t.ex.	gestaltningsarbete	tydligt	
skiljer	sig	från	att	i	efterhand	illustrativt	beskrivande	redogöra	
för	något	på	förhand	uttänkt,	utan	att	gestaltningsformen	eller	
sättet	på	vilket	gestalten	skapades,	på	något	djupare	sätt	i	
skapandet	utav	den	haft	påverkan	tillbaka	på	konceptet	självt.	
Alltså	itererat	mellan	externaliserad	och	internaliserad	kun-
skap	–	reflektion	eller	kunskapande	genom/i	handling.	

Worlds	are	as	made	as	found	
Inom	arkitektur,	design	och	konst	försöker	vi	att	utveckla	prak-
tisk	kunskap	i	nära	samspel	med	erfarna	designers,	forskare	
och	pedagoger	i	en	kombination	mellan	mer	kunskapsintensiva	
kurser	i	särskilt	utvalda	ämnen.	(Snyder,	Heckman,	&	
Scialdone,	2009)	förespråkar	integrationen	av	konstnärliga	sätt	
att	kunskapa	inom	tekniska	discipliner	(som	informationsve-
tenskap).	Som	yrkesverksamma	inom	tekniskt	drivna	yrken	
som	t.ex.	Digital	design	måste	designern	ha	en	"Förmåga	att	
tolka	komplexa	och	tvetydiga	situationer,	interagera	med	ex-
perter	från	andra	områden	och	konstruktivt	utvärdera	sitt	eget	
och	andras	arbete,	samt	skapa	nya	specifika	verkligheter.	Dessa	
förmågor	kräver	ett	sätt	att	känna	till	världen	som	komplette-
rar	kunskapen	från	ett	rationellt,	vetenskapligt	tillvägagångs-
sätt.	Vetenskapliga	och	konstnärliga	sätt	att	kunskapa	utesluter	
inte	varandra,	argumenterar	de,	men	kan	och	borde	vara	kom-
plementära	till	varandra.	Där	vetenskap	tenderar	att	vara	bok-
stavlig,	sekventiell,	textuell	och	funktionell	gynnar	konsten	
kunskap	som	är	direkt,	kontextuell,	metaforisk	och	estetisk.	I	
designämnet	integreras	dessa	med	ytterligare	en,	det	verkliga,	
eller	de	världar,	miljöer	och	artefakter	skapade	av	människan	
som	till	stora	delar	omger	oss	idag.	Ett	konstnärligt	sätt	att	veta	
väver	detaljer	i	ett	holistiskt	mönster	(en	gestaltning),	medan	
vetenskapen	analyserar	och	ser	skillnader.	Konstnärlig	kun-
skap	koncentrerar	sig	på	relationer,	samtidigt	som	vetenskap-



		

	
	
48	

lig	kunskap	förespråkar	kategorisering.	Konsten	bygger	på	syn-
tes	medan	vetenskaperna	är	beroende	på	analys.	(Snyder,	
Heckman,	&	Scialdone,	2009)	noterar	att	utbildning	i	konst	kan	
hjälpa	till	i	att	utveckla	empati	och	kan	öka	medvetenhet	om	
mångfalden	av	mänsklig	erfarenhet.	Designstudenters	lärande	
bör	fokusera	på	idégenerering,	produktion	och	kritik.	Det	är	
vanligt	att	uppgifter	i	form	av	problem/möjligheter	som	ges	till	
studenterna	är	medvetet	vaga	och	tvetydiga.	En	student	för-
väntas	sedan	att	skapa,	presentera	och	försvara	sitt	designar-
bete	inom	det	givna	problem-/möjlighetsområdet	kontinuerligt	
framför	klassen.	Klassen	förväntas	sedan	ge	omtänksam	och	
konstruktiv	kritik	för	att	förbättra	idén	men	även	designarbetet	
i	sig.	Under	diskussion	och	utvärderingar	finns	det	ofta	inga	
"rätt"	svar.	Studenterna	presenterar	vad	de	har	skapat	och	ger	
återkoppling	och	kritik	av	andras	arbete.	Mycket	av	lärandet	är	
gjort	"Out	in	the	open	”,	med	inställningen	att	man	lär	mer	av	
misstag	än	av	att	göra	“rätt”.	Med	denna	lärandemiljö	som	ut-
gångspunkt	ges	studenterna	möjligheter	att	se	flera	lösningar	
och	vilka	delar	av	denna	process	de	tampas	med,	inom	en	kon-
centrerad	tidsram	och	potentiella	lösningar	kan	utvärderas	i	
realtid.	För	att	koncept	ska	kunna	manifestera	sig	i	ett	fysiskt,	
digitalt	eller	mixat	uttryck	krävs	både	ett	hantverkskunnande	
och	ett	material	som	gör	konceptet	konkret.	

Att	designa	
Design	har	i	sin	tillämpade	form	sina	rötter	i	konstnärligt	ar-
bete,	vetenskap,	ingenjörskap	och	teknologi.	Senare	har	design	
kommit	att	också	bli	en	kreativ	disciplin	och	en	källa	för	inno-
vationer	och	förändringsarbete,	snarare	än	att	bara	vara	något	
som	bygger	vidare	på	det	befintliga.	Design	är	alltså	en	aktivitet	
för	att	skapa	framtiden,	inte	lösa	gamla	problem	med	starka	
band	till	konst,	empirisk	vetenskap	och	teknik	men	också	med	
berättande,	varumärkesutveckling	och	marknadsföring.	Paral-
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lellt	har	industrin	och	design	utvecklats	från	att	producera	
produkter	och	tjänster,	till	att	skapa	upplevelser	och	förändra	
organisationer.		

För	att	lyfta	fram	hur	komplext	det	är	att	både	arbeta	och	un-
dervisa	i	ett	sådant	här	tvärt	och	flerdisciplinärt	område	som	
design,	låt	mig	välja	en	aspekt	gestaltarbete	inom	designområ-
det,	nämligen	estetik.	På	en	generell	nivå	handlar	estetik	om	
vår	uppfattning	kring	uttryck,	erfarenheter	och	innefattar	idéer	
om	t.ex.	skönhet.	Här	kommer	t.ex.	perspektiven,	tankesätten	
och	traditionerna	från	olika	områden	att	förhålla	sig	olika	till	
detta	begrepp	innanför	den	egna	traditionens	tillämpning	av	
begreppet	och	sätt	att	se	på	världen	därigenom.	Vilken	sedan	
kan	resultera	i	att	ett	arbete	som	medvetet	skapat	estetiska	
kvaliteter	och	uttryck	kan	komma	att	i	värsta	fall	inte	bedömas	
alls,	eller	enbart	bedömas	utifrån	ett	specifikt	tankesätt	med	
svag	koppling	eller	relevans	till	studentens	arbete	som	kan	ha	
skapats	i	en	dialog	med	en	annan	tradition	eller	hållning	till	
begreppet	estetik,	än	som	då	blir	föremålet	för	kritik	och	se-
nare	också	examination.	

“In	many	ways	this	is	all	fine	–	as	long	as	we	under-
stand	that	all	these	questions	and	answers	are	bound	
to	their	particular	contexts,	their	particular	methodo-
logical	worldviews,	and	for	most	part	have	little	bear-
ing	on	the	knowledge	generated	in	other	such	
worldviews.	This	is	not	to	say	they	exist	in	isolation	
or	in	a	vacuum,	but	only	that	you	cannot	replace	the	
artistic	methodology	of	a	given	inquiry	with	an	ana-
lytical	one	expects	to	be	answering	the	same	ques-
tions,	and	vice	versa.	Unless	we	understand	that	de-
sign	research	operates	in	a	space	between	art	and	
science,	and	this	space	actually	affords	considerable	
diversity,	it	is	unlikely	that	we	will	be	able	to	see	that	
what	we	refer	to	as	theory	depends	highly	on	what	
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parts	of	the	spectrum	we	want	our	theories	to	speak	
about.”	(Redström,	2017).	

	

Tyvärr	finns	det	fler	fällor	att	falla	i	när	olika	områden	utnyttjar	
varandras	blinda	fläckar.	Ett	exempel	på	en	sådana	fälla	är	när	
kunskapen	är	medvetet	begränsande	hos	de	som	både	genom-
för,	upplever	eller	bedömer	ett	verk	eller	en	artikel.	Ett	annat	
exempel	är	när	ett	verk	på	en	utställning	inte	blir	mer	en	än	
teknikdemonstration,	där	det	konstnärliga	bidraget	förväxlas	
med	fascination	för	tekniken	i	sig,	och	där	konstpubliken	
grunda	kunskap	kring	t.ex.	ny	teknik	gör	att	de	ibland	förväxlar	
konst	och	teknik.	I	ett	vetenskapligt	arbete	inom	t.ex.	datave-
tenskap	tas	ibland	den	konstnärliga	intentionen	som	gisslan	för	
att	rättfärdiga	teknikutveckling.	Utan	att	fråga	samtida	konst-
närer	legitimeras	på	detta	sätt	teknikutveckling	baserat	på	hi-
storiska	konstnärliga	konventioner.	

"We	do	art	well,	and	computing	more	dubiously;	we	
do	computing	well	but	the	art	is	questionable"	(Bar-
dzell,	2009).	

	

Det	är	alltså	viktigt	att	den	som	formulerar	uppdra-
get/delprovet/undervisningsmomentet	också	tydligt	kommu-
nicerar	i	vilken	form	arbetet	ska	visas	fram	och	vad	som	kom-
mer	att	bedömas.	Om	en	student	ska	lämna	in	en	skiss	ska	det	
tydligt	framgå	på	vilket	sätt	och	med	vilka	kriterier	den	kom-
mer	att	bedömas.		

Utöver	den	modell	jag	tagit	fram	vill	jag	lyfta	fram	följande	
aspekter	kring	vad	som	bör	hända	i	ett	gestaltade	arbete:	

1. En	gestalt	formas	när	dess	delar	och	vad	de	betyder	överskrider	
deras	beteckning.	När	det	som	konventionellt	fungerar	i	en	roll	kan	
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börja	beskriva	andra	möjligheter	uppstår	en	dubbel	rörelse	där	nya	
sättningar,	sammansmältningar,	uttryck	och	meningsstrukturer	bil-
das.	Det	är	ett	tillvägagångssätt	som	inte	explicit	definierar	och	re-
ducerar	objekt	till	en	enda	funktion,	men	som	istället	gör	det	möjligt	
för	objekt	att	kontinuerligt	skapa	något	annat	för	att	utveckla	
gömda	potentialer,	att	upptäckas	eller	återupptäckas.	

2. Det	är	ett	tillvägagångssätt	som	inte	explicit	definierar	och	reducerar	
artefakten	till	en	enda	funktion,	men	som	istället	gör	det	möjligt	för	
artefakten	att	kontinuerligt	skapa	något	annat	för	att	utveckla	
gömda	potentialer.		

3. Gestaltning	är	en	generativ	praktik	i	den	meningen	att	den	inte	har	
en	ursprunglig	eller	slutgiltig	form.	Den	växer	fram	sig	ur	en	arbets-
process	som	genererar	nya	former,	som	i	sin	tur	formar	nya	helhet-
er,	där	kunskaper	kontinuerligt	skapas	genom	systematiska	insikter	
genom	den	komplext	genererade	verklighet	som	gestalten	i	sig	självt	
för	tillfället	utgör	(Johansson,	2015).	

En	föreslagen	uppställning	
Så	för	att	vara	självkritisk	så	har	vi	i	designutbildningen	använt	
begreppet	gestaltande	examinationsformer	bristfälligt,	där	det	
inte	har	varit	klart	vad	det	är	som	gestaltningen	ämnar	göra	
eller	visa	fram.	Avslutningsvis	vill	jag	genom	uppställningen	
nedan	(figur	1)	visa	var	detta	arbete	står	nu.	Jag	har	försökt	
fånga	en	rymd	mellan	det	enkelt	beskrivna	till	det	mer	kom-
plext	gestaltade,	där	de	tre	olika	nivåerna	av	gestaltning	har	
skilda	syften	i	designarbetet.	Tanken	är	att	denna	uppställning	i	
kommande	arbeten	ska	ligga	till	grund	för	både	hur	vi	tydligare	
kan	formulera	delprov,	bättre	beskriva	vad	som	specifikt	i	de-
signarbetet	som	är	föremål	för	examination.	
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Figur	1.	Nivåer	av	gestaltning	och	dess	skilda	syften	i	designar-
betet.		
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Lärande	genom	delaktighet	och	
medskapande	
När utbildningens utformning är i 
samklang med kursens mål 
Ann-Margreth E. Olsson 

	

Bakgrund	och	syfte	
Denna	artikel	syftar	 för	det	 första	till	att	beskriva	ett	exempel	
på	hur	utbildning	kan	utformas	i	dialogiskt	samarbete	med	del-
tagande	studenter	i	samklang	med	kursmomentets	innehåll	om	
barns	 rätt	 till	 delaktighet	 och	 partnerskap.	 Studenterna	 bjöds	
in	att	lära	genom	att	göra	(jfr	Dewey,	1980)	genom	att	bli	del-
aktiga	och	medskapande	i	undervisningen	inklusive	att	presen-
tera	och	redovisa	sitt	lärande	i	portfolioform	i	examinationen.	I	
processen	 att	 tillvarata	 egna	och	 varandras	 resurser,	 talanger	
och	förmågor	uppmuntrades	studenterna	genom	lärares	hand-
ledning	och	 coachning	 (Olsson,	2006).	 För	det	 andra	är	 syftet	
att	i	artikeln	utforska	resultat	i	en	aktionsforskningsstudie	som	
drevs	inom	kursmomentet	med	medverkan	av	studenterna.	För	
det	 tredje	analyseras	resultaten	vidare	och	 jämförs	med	 idéer	
och	principer	 i	Universell	Design	 för	Lärande,	UDL,	 i	 syfte	 att	
reflektera	 över	 kursmomentets	 utformning	 ur	 perspektivet	
tillgänglighet.	 Kursen	 som	momentet	 ingick	 i,	 var	 en	 kurs	 på	
avancerad	 nivå	 inom	 dåvarande	 socionomprogrammet	 vid	
Högskolan	 Kristianstad:	 Barn	 som	 samhällsfeno-
men/samhällsproblem	 (30hp).	 Kursen	 gavs	 tre	 gånger.	 Kur-
sansvarig	 och	 examinator	 var	 fil.dr.	 Sven-Erik	 Olsson.	 Jag	 var	
lärare	och	examinerande	i	kursmoment	3.	Forskningen	bedrevs	
i	 första	 och	 sista	 genomförandet.	 Studien	 undersökte	 ur	 stu-
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denternas	 perspektiv,	 deras	 erfarenheter	 av	 det	 avslutande	
kursmoment	 (3)	om	Barns	rättigheter,	barns	röst	och	barnets	
som	medborgare,	momentets	pedagogiska	upplägg	och	genom-
förande	inklusive	att	använda	portfolio,	samt	vilken	behållning	
studenterna	 uttrycker	 sig	 haft	 av	momentets	 innehåll	 och	 ge-
nomförande	på	kort	och	längre	sikt.		

Kursen	’Barn	som	samhällsproblem’	och	dialo-
giskt	samarbete	
Redan	valet	av	titel	blev	kontroversiellt	när	den	flervetenskap-
liga	kursen	Barn	som	samhällsproblem	skapades	på	Högskolan	
Kristianstad.	Vid	första	kurstillfället	användes	därför	ordet	
’samhällsfenomen’	i	stället	för	’samhällsproblem’	som	var	det	
ursprungliga	förslaget.	Kursen	samskapades	av	lärare	med	
olika	specialiteter:	historia,	psykologi,	rättssociologi,	socialt	
arbete,	systemisk	teori	och	praktik,	och	vetenskapsteori.	Titeln	
syftade	till	att	åskådliggöra	kursens	innehåll	och	syfte	vari	
ingick	att	undersöka	hur	barn	positionerats	som	samhällspro-
blem	genom	tiderna	med	historiska,	kulturella	och	vetenskap-
liga	förklaringar.	Kursens	tre	moment	följde	en	historisk	logik	
där	fokus	successivt	gick	från	då-et	över	till	nu-et	in	i	framtiden	
när	det	gäller	synen	på	barn	med	fokus	på	relation	till	barn	från	
samhällets	och,	som	samhälleliga	representanter,	socialarbeta-
res	sida.	Inom	kursen	lades	stor	vikt	vid	att	studenterna,	denna	
sista	termin	av	deras	utbildning	och	utveckling	till	socionomer,	
skulle	utveckla	kunskap	och	färdigheter	i	att	bedriva	evidens-
baserat	socialt	arbete	inkluderande	att	kritisk	kunna	granska,	
reflektera,	ompröva	och	utveckla	med	inbjudan	till	delaktighet	
och	deltagande.	Att	kunna	initiera	och	genomföra	dialogisk	
samarbete	handlar	om	att	bjuda	in	till	partnerskap	(jfr	Freire,	
1975;	Miller	&	Hafner,	2008)	det	vill	säga	bjuda	in	till	ömsesi-
dig	involvering	som	dialogiskt	samarbete	handlar	om	(Olsson,	
2004).	Detta	ingick	såväl	i	hela	kursen	som	i	den	pedagogiska	
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inriktningen	i	kursmoment	3.	Till	sitt	väsen	består	dialog	av	
ömsesidig	responsivitet	i	vilken	deltagare	levande,	spontant	
och	med	hela	sin	uppenbarelse	ställer	sig	till	förfogande,	lyss-
nande	och	svarande	på	varandras	respons	(jfr	Anderson,	2012;	
Shotter,	2009).	Levande	dialogform	handlar	om	spontan	ömse-
sidig	responsivitet,	kiasmatiskt	inflätad	i	samspelet	och	så	ut-
trycksfull	att	det	känns	i	hela	kroppen	–	blir	förkroppsligat	
(Shotter,	2002).	Dialogiskt	samspel	blir	till	en	samskapad	före-
nad	handling,	joint	action,	som	utvecklas	och	verkar	fortsätta	
som	av	sig	själv	(Shotter,	2004),	med	bibehållen	fokus	och	när-
varo	i	nuet,	kvar	i	det	pågående	samspelet	utan	desoriente-
rande	uppmärksamhet	på	mobiler	eller	manualer	eller	annat	
utifrån	kommande,	som	inte	samskapats	inom	pågående	inter-
aktion	–	inne	i	det	dialogiska	samspelet.	Detta	senare	är	unikt	
för	stunden	och	dess	deltagare	–	en	samskapelse	av	dessa	
unika	deltagare,	perfekt	för	just	dessa	just	då.	Inom	den	ömse-
sidiga	och	involverande	responsiviteten,	sker	således	anpass-
ning	och	hänsyn	till	deltagares	unika	förutsättningar	inklusive	
sådana	som	i	andra	sammanhang	kan	konstrueras	och	omtalas	
som	särskilda	eller	annorlunda	och	bli	till	hinder.		

Metod i forskningsstudien 
Vid	kursens	introduktion	2011	och	avslutande	termin	2013	
tillfrågades	deltagande	studenter	i	moment	3	om	de	ville	ingå	i	
en	aktionsforskningsstudie	om	det	pedagogiska	upplägget	i	
momentet	och	vad	det	inneburit	för	var	och	en	av	dem.	Alla	fick	
information	om	att	deltagandet	var	helt	frivilligt,	att	de	inte	
behövde	motivera	om	de	inte	ville	delta	och	att	det	inte	skulle	
få	några	som	helst	konsekvenser	om	de	ville	avstå	från	att	delta	
eller	senare	ville	avsluta	sitt	deltagande.	Samtliga	23	lämnade	
in	skriftligt	samtycke.	Förutom	att	forskande	lärare	gjorde	an-
teckningar	och,	liksom	flera	studenter	till	sina	portfolios,	do-
kumenterade	då	och	då	genom	fotografering	av	aktiviteter,	
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web-sidor,	filmer,	bilder	eller	skrift	på	whiteboardtavlan,	gjor-
des	enligt	överenskommelse	med	studenterna	följande	datain-
samling:	

1. Andra	veckan	i	kursmomentet	ombads	studenterna	(N=23)	att	
skriva	ett	brev	om	och	till	sig	själv	om	sina	erfarenheter	så	här	
långt	och	förväntningar	på	fortsättningen	inklusive	sitt	eget	delta-
gande.	De	som	ville	lämnade	kopia	av	brevet	i	slutet	kuvert	och	
anonymt	till	läsaren/forskaren	gjorde	så.	Bidragen	har	kodats	1-23	

2. Utdrag	ur	studenternas	portfolios	innehållande	reflektioner	över	
kursmomentet	och	dess	betydelse	för	studenten.	De	23	bidragen	
har	kodats	A-X	

3. Enkät	via	e-post	till	21	(2	adresser	saknades)	av	studenterna	8	
månader	efter	examen.	Svarsantal:	7.	Har	kodats	X	-	XVII	

När	det	gäller	de	första	breven	är	dessa	huvudsakligen	ano-
nyma.	I	övrigt	har	allt	material	avidentifierats	och	kodats.	För	
att	göra	studenternas	röster	hörda	med	de	ord	de	själva	valt	
har	utdrag	och	citat	från	datamaterialet	använts	i	artikeln	för	
att	åskådliggöra	det	som	omtalas.	I	analysen	av	innehållet	ge-
nomlästes	först	allt	material	för	att	få	en	känsla	av	helheten.	
Därefter	handlade	fortsatt	läsning	om	att	identifiera	meningar	
och	berättelser	som	hade	liknande	innehåll	som	bedömdes	re-
levanta	för	studien	(jfr	Giorgi,	2012).	Dessa	sammanfattades	
och	omformulerades	till	meningar	som	mer	tydligt	uttryckte	de	
fenomen	som	studerades.	Meningarna	omgrupperades	sen	så	
att	de	att	kom	i	en	ordning	som	mer	motsvarar	strukturen	i	
processerna	som	studien	utforskar	(jfr	Koivisto,	Janhonen,	&	
Väisänen,	2002).	Därefter	lästes	allt	material	åter	igenom	var-
vid	noterades	vilka	som	angett	vad	och	om	något	tidigare	gått	
läsaren	förbi.	Sist,	men	inte	minst,	jämfördes	resultatet	med	de	
nio	principerna	i	UD	och	UDL	i	syfte	att	kunna	reflektera	över	
kursmomentets	tillgänglighet.		
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Universell	Design		
Konceptet	Universell	Design,	UD,	har	ursprungligen	utvecklats	
från	arkitektonisk	design	av	byggnader	för	att	dessa	ska	er-
bjuda	tillgänglighet	för	alla	besökare	(Bernacchio	&	Mullen,	
2007).	Byggnader	och	dess	interiörer	ska	så	mycket	som	möj-
ligt	vara	användbara	för	alla	människor,	tillgängliga	och	hin-
derfria	(Mace,	1998).	Det	dröjde	inte	länge	förrän	Mace’s	sju	
principer	för	den	ideala	designen,	som	från	början	riktade	sig	
till	arkitekter	och	formgivare,	fann	sin	väg	in	i	utbildningens	
värld	(Hall,	Meyer	&	Rose,	2012;	Meyer	&	Rose,	2000;	Van	
Handle,	2004).	Principerna	handlar	om	att	utformningen	är	(1)	
jämlik	–	användbar,	(2)	flexibel,	(3)	enkel	och	intuitiv,	(4)	med	
begriplig	information,	(5)	utformad	så	att	fel	och	misstag	tole-
reras,	(6)	användbar	med	låg	fysisk	ansträngning	samt	(7)	stor	
nog	och	skapande	space	–	utrymme	som	medger	tillträde	och	
användning	på	olika	sätt	(the	RL	Mace	Universal	Design	
Institute	(udi),	2016).	Dessa	principer	används	också	inom	
undervisning	och	lärande	(Johnson	&	Fox,	2003)	med	vissa	
kompletteringar	(McGuire,	Scott,	&	Shaw,	2006;	Pliner	&	
Johnson,	2004).	Den	sjunde	principen	förtydligas	med	att	den	
också	omfattar	kommunikation	och	två	nya	principer	läggs	till:	
(8)	studiegemenskap	och	miljö	som	uppmuntrar	och	stöder	
interaktion	och	kommunikation	samt	(9)	ett	undervisningskli-
mat	där	studenter	känner	sig	välkomna	att	vara	delaktiga	och	
alla	studenter	omfattas	av	höga	förväntningar	(McGuire	et	al.,	
2006).	UDL	ställer	andra	krav	både	på	lärare	och	student	som	
aktivt	behöver	sätta	upp	mål,	välja	material	och	metoder	för	att	
nå	målen	och	skapa	passande	sätt	att	utvärdera	och	bedöma	
resultat	(Bernacchio	&	Mullen,	2007).	Kursplanerna	ska	förse	
samtliga	studenter	med	lämpliga	och	tillbörliga	utmaningar	
(Hitchcock,	Meyer,	Rose	&	Jackson,	2002).	Genomförandet	ska	
underlätta	självständighet	och	förstärka	förmågan	till	strate-
giskt	tänkande,	självbedömning	och	reflekterande	(Frendin,	
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2013;	National	Center	on	Universal	Design	for	Learning,	2012).	
Kursmaterial	ska	ha	flexibelt	format	så	att	det	kan	användas	på	
det	sätt	som	stöder	den	individuella	studentens	lärprocess,	
erbjuda	möjlighet	att	använda	flera	sinnen	samt	olika	sätt	att	
kommunicera	och	att	uttrycka	sig.		I	studierna	ska	ges	möjlig-
het	till	flera	alternativa	sätt	att	engagera	sig,	utveckla	samar-
bete	samt	få	och	ge	feedback	(Ibid).	Fortlöpande	utvärderingar	
ska	göras	som	stöder	läraren	i	att	anpassa	undervisningen	och	
utveckla	studenternas	lärande	(Hitchcock	et	al.,	2002).	I	detta	
sätt	att	skapa	tillgänglighet	uppfattas	individuella	variationer	
som	det	normala,	inte	undantag,	och	social,	fysisk	och	pedago-
gisk	miljö	utformas	därefter	(jfr	Hall	et	al.,	2012;	Tufvesson,	
2015).	Studenter	har	alla	olika	förutsättningar,	olika	kulturell	
bakgrund,	olika	familjesituationer	och	skyldigheter	gentemot	
familj	och	arbete,	olika	förmåga	(Lightfoot	&	Gibson,	2005).	När	
dessa	olikheter	redan	från	början	används	som	utgångspunkt,	
minskar	behovet	av	särskilt	stöd	och	anpassningar	efteråt	var-
vid	både	studenters	studievillkor	och	lärares	arbetsvillkor	för-
bättras	(Lightfoot	&	Gibson,	2005).	Insatser	för	att	möta	stu-
denter	utifrån	deras	olika	och	speciella	behov	riskerar	annars	
att	upplevas	som	besvärande	och	resurskrävande.	Svenska	
universitetslärare	har	hänvisat	till	ökad	arbetsbörda	och	re-
sursbrist	(Eriksson	&	Holme,	2009).		

	

Kursmoment	3	–	pedagogisk	utformning	inklu-
derande	portfolio	
Kursmoment	3	i	kursen	handlade	om	barns	delaktighet	och	
deltagande	i	samhället	och	om	vad	socialarbetare	kan	göra	till-
sammans	med	aktuella	barn	och	unga	för	att	öka	deras	delta-
gande	och	delaktighet	i	det	sociala	arbetet	–	göra	barns	och	
ungas	röster	mer	hörda	och	lyssnade	till.	I	genomförandet	av	
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moment	3	valdes	att	använda	en	inbjudande	involverande	dia-
logisk	ansats,	stil	och	metodik,	som	pedagogiskt	förhållnings-	
och	arbetssätt.	I	detta	inbjöds	studenterna	till	gemensamma	
överväganden	och	överenskommelser	i	genomförandet	av	
kursmomentet,	i	att	ta	ansvar	för	varandras	och	eget	lärande,	
att	planera	och	hålla	i	seminarier	och	att	i	att	utveckla	sina	
egen	portfolio.	De	pedagogiska	idéerna	baserade	på	systemisk	
praktik	med	idéer	om	’reflections	in	action’	och	’reflections	on	
actions’	inspirerade	av	Donald	Schön	(Schön,	2002)	samt	idéer	
från	John	Dewey	om	’learning	by	doing’	(Dewey,	1980)	och	’end	
in	view’	(Dewey,	1997)	i	betydelsen	av	att	sikta	in	sig,	finna	ori-
entering	om	hur	gå	vidare	och	välja	riktning	(Dewey,	1938).	
’Learning	by	doing’	användes	både	i	en	mening	liknande	den	
direkta	översättningen	’lära	genom	att	göra’	och	i	betydelsen	
lärande	genom	att	förhålla	sig	utforskande,	prövande	idéer,	
begrepp	och	moment	i	kursplanen	liksom	exempel	i	levande	
livet	och	berättelser	därom.	Studenterna	bjöds	in	att	ta	ansvar	
både	för	sig	egen	och	varandras	involvering	i	lärandeprocesser.	
Som	lärare	blir	i	denna	form	av	undervisning	särskilt	viktigt	att	
inledningsvis	’sätta	kontext’	dvs.	komma	överens	med	studen-
terna	om	vad	ska	gälla	och	vad	som	förväntas	för	kursens	
sammanhang.	Här	handlade	bl.a.	om	att	introducera	ett	upp-
skattande	förhållningssätt	som	gav	utrymme	för	kritisk	
granskning	och	uppskattande	utforskning	inom	öppen	dialog	
och	att	reflektera.	Reflektionerna	förväntades	både	bli	spon-
tana	och	användas	i	mer	organiserade	former	som	t.ex.	i	’re-
flekterande	team’	(se	t.ex.	Olsson,	2011)	på	ett	sätt	som	blir	
lärande	och	utvecklande	för	alla	deltagande.	Detta	kräver	ly-
hördhet	och	beredskap	för	att	tona	in	i	varandras	reflektioner	
och	intresseras	sig	för	varandras	upptäckter	och	lärdomar	–	
både	i	hur	dessa	nåtts	och	vad	som	åstadkommits.		
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Med	tanke	på	att	kursen	var	sista	terminen	inför	examen	som	
socionom	och	studenterna	var	på	väg	ut	i	arbetslivet	som	soci-
alarbetare,	ingick	i	slutseminariet	examination	i	form	av	pre-
sentation	av	portfolio	som	studenten	förväntades	utveckla	i	
kursmomentet.	Här	fanns	också	en	förhoppning	om	att	intro-
duktionen	av	portfolio	skulle	inspirera	till	fortsatt	reflekte-
rande	(jfr	Smith	&	Tillema,	2001)	och	bli	till	stöd	vid	t.ex.	an-
ställningsintervjuer	som	nyutexaminerad	socionom.	En	av	del-
tagarna,	f.d.	student	då	hon	vid	uppföljningen	(se	studiens	me-
tod)	är	anställd	som	socialsekreterare,	skriver:	

På	min	anställningsintervju	berättade	jag	om	kursen	
och	om	vad	den	innehöll,	vad	jag	lärt	mig.	Trots	ing-
en	tidigare	erfarenhet	av	barnavård	fick	jag	fast	
tjänst.	Tror	mycket	beror	på	att	jag	kunde	berätta	
vad	jag	lärt	mig	under	kursen.	(Student	XVI)	

	

Portfolioformen	används	mer	och	mer	som	ett	redskap,	men	
hade	inte	tidigare	använts	inom	socionomprogrammet.	Vid	
examinering	i	högre	utbildning	har	flera	typer	av	portfolios	har	
utvecklats	(Dysthe	&	Engelsen,	2011;	Smith	&	Tillema,	2003;	
Tillema,	Smith,	&	Leshem,	2011).	Ansatsen	kan	vara	att	portfo-
lion	ska	en	viss	form	och	bedömas	utifrån	fördefinierade	krite-
rier	varvid	inriktningen	blir	att	samla	och	dokumentera	stu-
dentens	kompetens	i	relation	till	förbestämda	mål	(Smith	&	
Tillema,	2007).	Med	en	mer	utvecklande	ansats,	development	
approach	(Brown,	Bull	&	Pendlebury,	1997),	kommer	inrikt-
ningen	av	portfolion	mer	att	handla	om	vad	studenten	väljer	att	
bjuda	in	till.	Här	finns	en	frihet	att	inkludera	egna	lärandemål	
och	utforma	portfolion	så	att	den	åskådliggör	den	egna	utveckl-
ingen	och	lärandet	över	tid	inklusive	egen	respons	på	och	re-
flekterande	i	och	på	sin	förändring	och	sitt	lärande	(Dysthe	&	
Engelsen,	2011).	Mycket	underlag	från	studentens	eget	per-
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spektiv	finns	då	till	hands	för	bedömning	av	studentens	an-
strängningar,	engagemang	och	progression	i	förhållande	till	
kraven	i	kursen	(Smith	&	Tillema,	2007).	I	det	aktuella	kurs-
momentet	inom	kursen	Barn	som	samhällsproblem	förvänta-
des	varje	student	skapa	och	presentera	en	portfolio	med	mer	
av	den	senare	inriktningen	än	den	förra.	I	denna	mer	formativt	
orienterade	portfolion	förväntades	dock	också	ett	summativt	
inslag	redovisande	studentens	lärande	inom	det	aktuella	kurs-
momentet	i	relation	till	kursplanens	lärandemål	(jfr	Smith	&	
Tillema,	2001,	2003;	Tillema	et	al.,	2011).		

Det	var	inget	som	hindrade	att	studenten	valde	att	låta	portfo-
lion	omfatta	flera	kursmoment	eller	hela	utbildningen	till	
socionom.	I	utbildningen	hade	lagts	vinn	om	att	stödja	studen-
ternas	personliga	utveckling	bl.a.	i	form	gruppsamtal	med	
handling	inom	ramen	för	PUUUH	(Olsson,	2012).	Detta	anslag	
plus	att	innehållet	i	kursen	handlade	om	barn	och	att	som	soci-
alarbetare	involvera	sig,	bidrog	till	att	uppmuntra	till	att	port-
folion	också	kom	att	omfatta	egen	personlig	utveckling,	både	
privat	och	professionellt,	och	gå	tillbaka	till	egen	barndom.	
Studenten	kunde	i	detta	välja	att	presentera	olika	material	
(t.ex.	bilder,	foto,	filmer,	inspelningar,	föremål,	daganteckning-
ar	eller	reflekterande	dagbok)	eller	annan	data,	som	studenten	
samlat	eller	skapat	under	momentet.	Såväl	vid	examinationen	
som	i	föreläsningar	och	seminarier	valde	lärare	och	studenter	
att	använda	olika	former	att	presentera	och	involvera	delta-
garna:	intervjuer,	olika	sätt	att	skriva,	rita	och	måla,	rollspel,	
rörelse	och	förflyttningar,	sång	och	musik,	dikter,	foto,	fotogra-
fering	och	videoinspelning,	gestaltning	på	olika	sätt	inklusive	
miniskulptering	(se	Wilson,	2001).		I	det	senare	introducerades	
användning	av	tejpingdockor	som	teknik	och	hjälpmedel	i	sam-
tal	med	barn	(se	Soltvedt,	2005))	varvid	en	student	initierade	
att	klassen	och	läraren	tillverkade	var	sin	egen	docka.	Studen-
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terna	valde	hur	portfolion	skulle	presenteras	i	slutseminariet	
och	några	samarbetade.	T.ex.	hade	ett	par	studenter	gjort	en	
video	där	de	intervjuade	varandra	som	de	visade	i	slutsemi-
nariet	och	använde	som	utgångspunkt.	En	student	hade	med	
sin	gitarr	och	sjöng	en	sång	som	innehöll	vad	hon	ville	utgå	
ifrån.	Andra	studenter	använde	hela	bildserier,	föremål,	symbo-
ler	eller	effekter	för	att	illustrera	utvecklingsskeden,	lärande	
och	kunskaper	de	tillägnat	sig.	I	dessa	processer	var	viktigt	att	
hålla	den	estetiska	domänen	levande	vari	ingår	etiska	hänsyn	
(jfr	Lang,	Little	&	Cronen,	1990).	Inledningsvis	när	kontexten	
sattes	(se	nästa	kapitel)	hade	vi	överenskommit	om	ett	levande	
etiskt	förhållningssätt	inom	kursmomentet.	Såväl	i	portfolios	
som	i	processerna	kunde	finnas	delar	som	studenten	inte	ville	
ha	spridda	annat	än	till	behöriga	lärare	och	examinator.	I	före-
kommande	fall	överenskoms	om	att	studenten	skulle	upp-
märksamma	berörda	om	vilken	begränsning	som	önskades.	
Med	stöd	av	lärarens	handledning	bjöds	studenterna	in	till	att	
utforska,	enskilt	och	i	grupp,	a)	vad	en	portfolio	skulle	kunna	
innehålla	och	se	ut	för	de	enskilda	studenterna,	b)	på	vilket	sätt	
det	egna	lärandet	kunde	utvecklas	och	stöd	ges	i	processen	i	
skapelsen	av	egen	portfolio	och	dess	presentation	samt	c)	hur	
motivationen	och	inspirationen	i	att	utforska	sitt	eget	lärande,	
egna	resultat	och	sammanställa	en	portfolio	skulle	kunna	hållas	
vid	liv	och	stimuleras	–	jfr	UDL:s	principer	(Hitchcock	et	al.,	
2002)).	I	förberedelserna	inför	varje	seminarium,	liksom	i	
skapandet	av	egen	portfolio,	avsattes	särskild	tid	med	läraren	
för	handledning	enskilt	och/eller	i	grupp	–	alternativt	med	öv-
riga	närvarande,	lyssnande	och	bildande	’reflekterande	team’.		
Studenten	bestämde	form	och	läraren	stod	till	studenternas	
förfogande	för	att	leda	handledningen	(se	nedan).	Om	detta	sätt	
att	introducera	portfolioarbetet	och	att	handledas	skrev	en	av	
studenterna:	
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Jag	fick	under	handledningen	möjligheten	att	berätta	
om	hur	jag	planerat	att	min	portfolio	ska	göras	och	
bli.	Just	då	tänkte	jag	att	jag	bygger	upp	min	portfolio	
som	en	dagbok	med	reflektioner	över	vad	jag	varit	
med	om	och	lärt	mig	dag	för	dag	under	kursens	
tredje	moment.	Jag	kommer	att	fokusera	på	min	ut-
veckling	hittills	i	livet	och	framför	allt	i	utbildningen	
och	nu	tredje	momentet	på	sista	kursen	i	utbildning-
en.	Det	var	väldigt	intressant	och	lärorikt	att	höra	
kurskamraternas	reflektioner	om	hur	jag	tänkt	angå-
ende	portfolion.	Till	exempel	att	vara	för	strukture-
rad	kan	göra	att	man	låser	sig	i	tänkandet,	att	inte	
begränsa	sig	utan	att	vara	öppen	för	idéer,	att	kanske	
ta	sig	an	något	som	känns	väldigt	jobbig	och	på	så	
sätt	komma	över	den	känslan	som	hindra	en.	(Stu-
dent	C)	

	

Att	sätta	kontext:	introducerande	av	uppskat-
tande	och	coachande	dialog	
För	att	förstärka	att	ett	uppskattande	och	utforskande	förhåll-
nings-	och	arbetssätt	skulle	utvecklas	i	det	dialogiska	samar-
betet	introducerades	Appreciative	Inquiry,	AI	(Cooperrider	&	
Whitney,	2003).	I	AI	är	fokus	på	att	synliggöra	och	utforska	
utveckling	och	förändring	med	fokus	på	framgångar,	det	som	
fungerar	och	blivit	bättre	liknade	som	i	salutogent	arbete	(se	
Antonovsky,	1991;	Hedenbro	&	Wirtberg,	2000)	och	lösnings-
inriktat	tillvägagångssätt	(de	Shazer,	1997;	Furman	&	Ahola,	
2004).	Medan	de	senare	koncepten	härrör	sig	från	terapi-	och	
behandlingsarbete	kommer	AI	från	organisations-	och	ledar-
skapssammanhang.	Använt	förhållningssätt,	valda	metoder	och	
tekniker,	befruktar	varandra	reflexivt	(Burnham,	1992)).	Hur	
läraren	introducerar	studenterna	anslår	tempo,	ton	och	volym	
för	fortsättningen	och	vice	versa.	Här	behövdes	både	uppmunt-
ras	till	deltagande	i	spontana	och	i	mer	organiserade	former	av	
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reflekterande	där	det	krävdes	lyhördhet	och	beredskap	till	att	
tona	in	i	varandras	reflektioner	och	intressera	sig	för	varandras	
upptäckter	och	lärdomar.		

Redan	första	dagen	kände	jag	att	stämningen	i	klass-
rummet	var	mer	avslappat	än	tidigare	[…].	Jag	tror	
att	det	gjorde	mycket	att	vi,	både	läraren	och	elever-
na	satte	oss	i	en	ring	tillsammans	och	inte	som	tidi-
gare:	elever	bakom	bänk	och	lärare	framme	vilket	jag	
tror	bidrar	till	att	det	blir	en	maktfördelning.	Ringen	
gjorde	att	jag	kände	att	alla	hamnade	på	samma	nivå	
(Student	12)	

	

Schön	använde	begreppet	’coach’	utifrån	att	som	han	såg	det	
kunde	inte	en	student	bli	undervisad	i	vad	han	eller	hon	behö-
ver	veta	eller	kunna	utan	endast	bli	’coachad’(Schön,	1987).	Att	
coacha	handlar	om	konsten	att	underlätta	och	stödja	andras	
lärande	i	lärande	och	utveckling	(Downey,	2003)	eller	som	en	
av	pionjärerna	inom	coachning,	W.	Timothy	Gallwey,	uttryckt	
detta	koncept,	stödja	’lärande	att	lära’	(Gallwey,	1975,	2001;	
Whitmore,	1997).	Det	handlar	om	att	ställa	frågor	och	förhålla	
sig	utforskande	men	också	om	den	dialogiska	samtalskonsten	
(Bergman	&	Blomqvist,	2004;	Stelter,	2003;	Zeus	&	Skiffington,	
2005).		

För	att	bjuda	in	till	coachande	stöd	och	samarbete	också	mellan	
studenterna	i	deras	lärande	och	utveckling,	blev	studenternas	
uppgift	inledningsvis	att	intervjua	varandra	i	par,	en	timme	
vardera,	om	vilken	mening	de	i	sammanhanget	gav	detta	med	
att	skapa	och	använda	portfolio.	Det	handlade	om	att	ställa	sig	
helt	till	förfogande	för	den	andres	utforskande	med	stöd	av	
frågorna,	utan	att	själv	som	intervjuare	ta	över	och	börja	be-
rätta	om	sitt	eget.		
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Vid	första	tillfället	då	vi	träffades	fick	vi	intervjua	
varandra	tillsammans	i	par.	Jag	fick	vara	tillsammans	
med	en	klasskamrat	som	jag	inte	brukar	vara	med	
och	det	bidrog	kanske	till	flera	bra	frågor	–	eftersom	
hon	inte	kände	mig	så	väl	var	det	öppna	och	nyfikna	
frågor.	Denna	intervju	blev	också	det	första	steget	på	
portfolion,	då	jag	genom	intervjun	fick	perspektiv	på	
mig	själv	och	kunde	sätta	ord	på	saker	som	förut	va-
rit	självklara.	(Student	C)	

	

Att	ställa	sig	till	förfogande	som	intervjuande	medstudent	
handlar	om	närvaro	i	stunden	och	att	villigt	anpassa	sig	till,	
respondera	på,	den	andres	unika	förutsättningar,	reaktioner	
och	svar.	För	att	lotsa	studenterna	in	i	detta	förhållnings-	och	
arbetssätt,	ingick	också	i	de	inledande	uppgifter	som	studen-
terna	fick,	att	stanna	upp	–	Stop	Look	Listen	(Dewey,	1938,	
1997;	Stelter,	2003)	–	och	utforska	hur	intervjuerna	som	de	
själva	genomfört	fungerat.		Syftet	var	att	göra	varandra	och	sig	
själv	mer	varse	om	ditt	eget	deltagande	och	hur	samspelet	ut-
vecklades.	Nedan	ett	exempel	berättat	av	en	av	studenterna:	

Under	min	och	NN:s	intervjuer	av	varandra	började	vi	
också	reflektera	över	våra	sätt	att	bekräfta	den	andra	
under	samtalets	gång.	Jag	kom	tillsammans	med	NN	
fram	till	att	jag	till	stor	del	väljer	att	bekräfta	min	
samtalspartner	genom	att	kort	återberätta	vad	jag	
hört	men	med	mina	egna	ord.	Vi	diskuterade	för	och	
nackdelar	med	detta	sätt	att	ge	bekräftelse.	Genom	
att	återberätta	med	egna	ord	visar	jag	tydligt	på	att	
jag	lyssnar	och	försöker	förstå	och	sätta	mig	in	i	mot-
partens	situation,	samtidigt	kan	det	uppfattas	som	
störande	och	vissa	fall	till	och	med	respektlöst	att	
avbryta	någon	som	pratar.	Detta	är	självklart	också	
ett	bra	sätt	för	mig	att	få	veta	om	jag	förstått	vad	
personen	jag	pratar	med	sagt	på	ett	riktigt	sätt.	Jag	
känner	mig	bekväm	med	att	detta	sätt	att	bekräfta	
men	har	efter	samtalet	med	NN	börjat	tänka	mer	på	
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när	och	hur	jag	väljer	att	flika	in	med	min	återberät-
telse.	Det	gäller	att	hitta	en	bra	tajmning	för	att	inte	
det	inte	ska	uppfattas	som	att	jag	avbryter	samtidigt	
som	jag	inte	vill	gå	miste	om	något	som	motparten	
vill	berätta.	Under	samtalets	gång	diskuterade	vi	
även	uttrycket	”Jag	förstår”,	som	vi	båda	tycker	är	ett	
dåligt	sätt	att	bekräfta	på.	Det	visar	varken	på	att	du	
lyssnat	på	vad	personen	sagt	eller	att	du	ens	försöker	
sätta	dig	in	i	dennas	situation.	Uttrycket	kan	till	och	
med	ibland	uppfattas	som	provocerande,	då	det	som	
tidigare	sagts	egentligen	inte	ger	någon	som	helst	
bekräftelse	på	att	jag	vet	vad	personen	tänker	eller	
känner.	(Student	F)	

	
Inledande	studentuppgifter	–	framtidsfrågor	i	
kombination	med	4D-cycle	inom	AI	
Metod	och	teknik	i	de	inledande	uppgifterna	i	kursmoment	3	
var	baserade	på	systemiska	idéer	om	cirkularitet	(Cecchin,	
1987)	och	positiva	kopplingar	(O´Brian	&	Bruggen,	1985;	
Watzlawick,	Weakland,	&	Fisch,	1996).	Den	typ	av	cirkulär	
fråga	som	användes	var	den	så	kallade	framtidsfrågan:	att	ut-
forska	som	om	man	befinner	sig	i	framtiden	och	då	utforska	
vad	som	tidigare	har	gjorts	och	hänt	som	om	det	inträffat	fram	
till	det	antagna	framtidsscenariot	(Lang	&	McAdam,	1997;	
Penn,	1985).	I	detta	börjar	man	inrikta	sig,	ta	sikte	på	det	som	
komma	skall	(jfr	end-in-view		(Dewey,	1997)).	Genom	att	börja	
föreställa	och	drömma	sig	in	hur	det	kan	bli,	påverkas	man	i	
nuet	liksom	i	fortsättning	i	sitt	handlande	(Lang	&	McAdam,	
1997;	Penn,	1985).		

Portfolio	gjorde	mig	till	en	början	nervös.	Just	detta	
faktum	att	själv	bestämma	hur	detta	arbete	kommer	
att	se	ut	och	att	det	är	upp	till	mig	att	ta	beslut	
gjorde	mig	osäker.	Direkt	började	jag	fundera	på	
”tänk	om	det	jag	vill	genomföra	är	helt	fel”.	Jag	blev	
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helt	enkelt	orolig	för	att	du	som	lärare	inte	skulle	
tycka	att	jag	presterade,	tänkte	på	rätt	sätt.	Tack	
vare	samtalen	under	andra	föreläsningen	om	portfo-
lio	blev	jag	lugnare	och	började	se	uppgiften	som	ro-
lig	istället	för	främmande.	Framtidsfrågorna	gjorde	
att	jag	kunde	se	hur	min	portfolio	kommer	att	se	ut	
när	det	är	klart.	Kanske	inte	slutprodukten	men	på	
ett	ungefär	hur	jag	vill	ha	den	och	nu	väcks	det	tan-
kar	och	idéer	hos	mig	om	hur	jag	skall	göra	för	att	nå	
målet.	(Student	12)	

	

Inom	AI	används	en	modell	som	kallas	4-D	Cycle,	en	metod	för	
att	mobilisera	och	förstärka	olika	utvecklingsfaser	och	locka	
fram	engagemang,	förstärkande	nyfikenhet	och	utforskande	i	
förhållningssättet	(Hammond,	1996;	Hornstrup	&	Loehr-
Petersen,	2001;	Lang,	1999).	De	fyra	D:na	bildar	ett	cirkulära	
kretslopp:	Discovery	–	Dream	–	Design	–	Delivery	(alternativt	
Destiny)	som	bildade	grund	för	nedanstående	frågeuppläggning	
inför	intervjuer	om	att	utveckla	portfolio:	

Vad	är	en	portfolio	för	dig	och	om	dig	i	den	här	kursen?	
1. Reflekterade	praxis	och	praktik	–	vad	är	det	för	dig?	Vilka	

frågor	vill	du	ställa	till	dig	själv	för	att	utforska	ditt	lärande	
och	din	utveckling	i	framtiden?	

2. Kursplanens	mål	och	lärande	ska	ingå	som	svar	på	några	av	
dina	frågor	till	DIG	själv	(a)	vad	och	(b)	hur	ska	du	undersöka	
ditt	eget	lärande	och	din	utveckling	samt	(c)	hur	övertygar	
du	omgivningen	och	framför	allt	examinatorn	om	att	du	le-
ver	upp	till	detta?	

3. Vid	kursavslutningen	–	hur	ser	din	portfolio	ut	då	i	Dina	
Drömmars	värld?	

4. Vad	gjorde	du	fram	till	dess	för	att	förverkliga	detta?		
5. Vad	gjorde	sina	studiekamrater	för	att	bidra	till	att	din	

dröm-portfolio	förverkligades?	
6. Vad	gjorde	lärarna,	examinator	och	kursansvarig	för	att	du	

skulle	kunna	förverkliga	dina	drömmar?		
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7. Vad	blev	dina	första	steg	i	början	på	kursmomentet?	

	

I	de	övriga	fyra	seminarierna	inom	kursen	turades	deltagande	
studenter	om	att	leda.	Tema	och	kurslitteratur	för	respektive	
seminarium	var	fastställt	i	studieplanen.	Vad	och	hur	studen-
terna	skulle	ta	del	av	innehållet	förväntades	studenterna	ta	
ansvar	för	i	samklang	med	kursmomentets	anda	och	inriktning	
med	tillvaratagande	och	hänsyn	till	deltagande	studenters	re-
surser,	talanger	och	kapacitet.	En	guide	upprättades	också	för	
detta	enligt	AI.	

Flera	av	studenterna	uppfattade	snabbt	att	kursmomentet	in-
nebar	en	pedagogik	och	ett	upplägg	som	ställde	andra	krav	på	
ansvarstagande	som	student	och	samarbete	med	medstuden-
ter.	Särskilt	första	terminens	studenter	överraskades	av	att	
strukturen	var	mer	lös	än	de	varit	vana	vid	tidigare,	att	de	för-
väntades	hålla	sig	utforskande	och	samarbetande	både	med	
varandra	och	läraren	i	att	komma	överens	om	utformning	av	
seminarier	och	av	portfolion.		

Under	introduktionen	fick	vi	även	information	om	
uppgiften	som	innebar	att	göra	en	portfolio.	Till	skill-
nad	från	tidigare	examinationer	fanns	det	inga	klara	
och	tydliga	strukturer	på	hur	uppgiften	skulle	se	ut	
och	det	skrämde	mig	till	en	början.	Det	var	upp	till	
mig	att	bestämma	hur	slutprodukten	skulle	se	ut.	Till	
vår	hjälp	fick	vi	frågor	som	vi	skulle	besvara,	så	kal-
lade	framtidsfrågor	och	tack	vare	detta	kunde	jag	se,	
visualisera	för	mig	själv	hur	jag	i	slutet	av	kursen	pre-
senterar	min	portfolio	inför	klassen.	Tack	var	frå-
gorna	kunde	jag	ta	ett	nästa	steg	och	gå	vidare	i	mitt	
arbete	med	portfolion,	jag	visste	hur	slutprodukten	
skulle	se	ut	och	nu	behövde	jag	fundera	över	hur	jag	
skulle	ta	mig	dit.	Det	som	från	början	lät	jobbigt	och	
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omöjligt,	blev	helt	plötsligt	istället	en	rolig	uppgift	
och	rolig	utmaning.	(Student	A)	

	
Vidare	analys	av	resultat	och	diskussion		
Det	var	ingalunda	så	att	det	saknades	olika	former	av	funk-
tionsnedsättningar	bland	studenterna.	Funktionsnedsättningar	
är	inte	alltid	synliga	till	det	yttre,	kan	te	sig	olika	i	olika	faser	i	
livet	och	beroende	på	samspelet	med	omgivningen	blir	mer	
eller	mindre	till	hinder.	Några	funktionsnedsättningar	omtala-
des	inom	gruppen,	andra	avslöjades	i	studenternas	enskilda	
portfolio.	Den	fysiska	ansträngning	som	kursen	inneburit	skri-
ver	deltagarna	inget	om	men	desto	mer	om	den	emotionella,	
psykiska.	Med	det	ökade	självreflekterandet	och	ökande	med-
vetenheten	om	sin	egen	personliga	uppväxt,	som	många	bör-
jade	reflektera	över	och	undersöka,	och	fokus	på	personlig	ut-
veckling,	blev	den	psykiska	och	emotionella	ansträngningen	
omfattande	även	om	den	välkomnades.	

Jämförelse av UD och UDL 
Förhållnings-	och	arbetssättet	i	den	involverade	pedagogiken,	
liksom	inom	UD	och	UDL,	utgår	från	att	studenterna	inbjuds	till	
att	planera	och	genomföra	ett	upplägg	som	tar	hänsyn	till	var	
och	ens	egna	förutsättningar	i	dialog	med	läraren	inklusive	att	
sätta	upp	mål	och	välja	material	och	metoder	för	att	uppsatta	
mål.	I	detta	ingår	också	att	komma	överens	om	hur	genomfö-
randet	bäst	kan	läggas	upp	utifrån	den	enskilde	studenten.	I	
kursmomentet	blev	här	fokus	på	samspelet	mellan	kurskamra-
ter,	vad	och	hur	de	ville	och	kunde	engagera	sig	och	motivera	
varandra.	I	det	dialogiska	samarbetet	med	ömsesidig	re-
sponsivitet	ingår	den	tolerans	som	inom	UD/UDL	benämns	
’feltolerans’.	Inom	kursmomentet	skulle	detta	snarare	kunna	
kallas	’annorlundatolerans’.	Med	användande	av	AI	blir	idéerna	
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om	den	enda	rätta	eller	sanna	lösningen	inte	levande	utan	ori-
enteringen	var	att	uppskatta	olika	lösningar	och	olika	svar	med	
inriktning	att	utforska	och	lära	av	skillnader	och	olikheter.		

Återkommande	utvärderingar	och	återkopplingar	är	viktiga	
inslag	i	UDL	liksom	att	underlätta	självständighet.	Det	senare	
bekräftas	av	studenterna	att	kursen	inneburit,	se	nedan	tabell.	
Det	förra	löstes	genom	att	varje	studieträff	avslutades	med	ut-
värderingar.		Dessa	kunde	ta	olika	former.	En	student	skriver	
om	ett	exempel	på	återkoppling	vid	slutet	av	en	dag:	

Slutligen	ritade	A-M	upp	ett	lok	med	tågvagnar	där	vi	
sedan	skulle	fylla	i	våra	tankar	kring	seminariet	och	
vad	vi	fastnat	för.	Jag	skrev	”lära	genom	att	göra”,	
det	kände	jag	att	jag	gjorde	idag.	Jag	kände	också	att	
det	var	styrkan	i	”vår”	del	av	seminariet,	eftersom	
merparten	bestod	av	praktiska	uppgifter	(Student	B)	

	

I	tabell	1	nedan	redovisas	mycket	summariskt	resultatet	av	
innehållsanalysen	av	steg	1	och	2	i	studien.	
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Tabell	1.	Redovisning	av	resultat	i	datainsamling	1	och	2	identi-
fierade	meningsenheter		
Meningsenheter	 Student	

Skeptisk	inledningsvis	men	ändrade	
mig	snabbt	till	positivt	

2,	6,	10,	12,	20	

Positivt	med	portfolio	 1,	6,	7,9,	11,	12,	13,	14,	20,	
21,	22,	23	

Genererat	ny	kunskap	om	barn	och	
ökat	engagemang	

2,	3,	4,	7,	10,	13,	16,	17,	18,	
19,	20,	22,	23	

Koppling	teori	-	praktik	 2,	4,	5,	15,	16,	18,	19,	21,	
22,	23	

Reflekterande	 2,	3,	6,	10,	11,	12,	13,	14,	
16,	17,	18,	22,	23	

Självreflekterande	–	djupare	känne-
dom	om	mig	själv	

2,	3,	6,	8,	9,	10,	11,	13,	14,	
15,	16,	17,	18,	21,	22,	23	

Utveckla	eget	ansvar	i	lärandet	–	
annan	pedagogik	-	positivt	

6,	7,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	
20,	23	

Bra	med	bladet	med	förberedelse	för	
portfolio	

7,	9	

Fokus	på	mig	själv	och	eget	lärande	 2,	8,	11,	13,	14,	15,	16,	17,	
18,	22,	23	

Etiska	varsamhet	och	uppmärksam-
het	

8	

Att	lära	sig	våga	ta	plats	och	delta	 3,	8,	11,	12,	13,	15,	17	

Delaktighet,	vara	med	och	bestämma	 9,	10,	11,	12,	13,	14	

Använda	mina	kamrater,	gemen- 2,	3,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	
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skap,	öppenhet	–	alla	deltar	 13,	14,	15,	18,	22	

Intervjuer	–	börjat	lyssna	 11,	12	

Uppskattande	feedback	-	på	slutet	 1,	2,	3,	12,	14	

Lära	för	livet	 3,	16,	17,	23	

	

Många	av	studenterna	skriver	om	ökande	öppenhet	i	gruppen,	
fler	som	vågar	delta	och	tala	i	gruppen,	växande	samarbete	och	
ökad	gemenskap.	Kursen	och	socionomutbildningen	håller	på	
att	ta	slut	och	studenterna	står	inför	ett	uppbrott	och	att	skiljas	
från	varandra	och	högskolan.	Åtta	månader	efter	kursens	slut	
skickades	en	kort	enkät	till	de	deltagare	till	de	epost-adresser	
som	uppgivits	i	medgivandet.	Flera	verkade	inte	fungera	och	
svaren	blev	7.	Samtliga	svarande	har	fått	arbete	inom	socialt	
arbete.	Det	som	de	f.d.	studenterna	kommer	tillbaka	till	är	hur	
de	alla	under	kursen	öppnade	upp	sig,	vågade	ta	för	sig	och	
dela	med	sig:	

Det	jag	tänker	på	rent	spontant	är	hur	bra	sista	mo-
mentet	i	kursen	blev.	Jag	kommer	särskilt	ihåg	möj-
ligheterna	att	verkligen	få	föra	fram	sina	åsikter	och	
bli	lyssnad	på	i	moment	3!	Samtidigt	fick	jag	möjlig-
heten	att	ta	del	av	andra	i	klassens	tankesätt	och	er-
farenheter	som	jag	kanske	inte	gjort	innan,	iaf	inte	
på	samma	sätt.	Det	som	gör	att	detta	sticker	ut	för	
mig	är	nog	för	att	jag	har	kommit	till	en	arbetsplats	
där	övriga	medarbetare	och	chefer	lyssnar	på	ens	
åsikter	och	inte	ger	en	kalla	handen	direkt.	(Delta-
gare	XIV)	

	

Kopplingen	teori	och	praktik	i	kursen	uppskattar	de	nu	verk-
samma	socialarbetarna	även	om	det	inte	alltid	är	det	lättaste	
att	genomföra	det	som	de	under	kursen	fann	viktigt.	De	åter-
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kommer	i	sina	svar	till	att	det	är	viktigt	att	göra	överenskom-
melser	och	att	hålla	vad	som	lovats	plus	att	förhålla	sig	lyss-
nade	och	återkopplande.	Det	uppskattande	förhållningssättet	
liksom	att	förhålla	sig	självreflekterande	och	hålla	sig	varse	om	
sin	egen	insats	och	påverkan,	nämns	också.		

Det	slår	mig	hur	roligt	jag	tyckte	det	var	att	bli	be-
mött	med	endast	positiva	synpunkter	och	synvinklar.	
Jag	har	aldrig	tidigare	upplevt	ett	sådant	förhåll-
ningssätt	i	en	lärandesituation.	Jag	tror	att	detta	har	
fastnat	hos	mig	eftersom	det	fick	mig	att	slappna	av,	
ha	roligt	och	fokusera	på	mitt	eget	lärande,	inte	end-
ast	på	vad	kursplanen	eller	läraren	i	sig	förväntade	
sig.	Det	var	så	himla	härligt	att	avsluta	utbildningen	
på	det	sättet	eftersom	jag	har	tyckt	att	vissa	lärare	
under	programmets	gång	endast	har	kritiserat.	Det	
var	härligt	att	bli	så	stärkt	av	sammanhållningen	
detta	positiva	klimat	skapade	när	det	var	dags	att	gå	
ut	i	världen.	Det	fick	mig	även	att	uppleva	hur	det	
praktiskt	är	när	en	grupp	arbetar	med	att	fokusera	på	
det	positiva	i	sina	medmänniskor,	inte	bara	tala	teo-
retiskt	om	att	man	ska	se	till	de	förmågor	som	män-
niskor	har.	Det	var	härligt	att	få	öva	på	detta!!	Och	
göra	det	till	en	del	av	en	själv!!!	(Student	XII)	

	

Kursen	ökade	självkänsla	och	”Skapade	självförtroende,	att	det	
är	OK	att	vara	annorlunda	…”	(Deltagare	XVI)	eller	som	en	an-
nan	av	deltagarna	uttrycker	sig:	

Det	sticker	ut	något	enormt	eftersom	det	var	den	del	
som	gav	mig	personlig	utveckling.	[…]	Jag	har	fått	
inse	att	jag	är	en	vanlig	människa	som	får	göra	fel	
ibland.	Men	också	att	jag	besitter	kunskaper	och	
egenskaper	som	är	lika	värdefulla	som	någon	annans.	
(Deltagare	XIII)	
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Avslutande	sammanfattande	jämförelse	ur	ett	
tillgänglighetsperspektiv		
Artikelns	tre	syften	var	att	ge	ett	dialogiskt	exempel,	redovisa	
resultat	från	undersökningen	av	det	kursmoment	som	bedrevs	
i	dialogisk	involverande	form	och	slutligen	att	jämföra	dessa	
med	principerna	inom	UD	och	UDL	för	att	utforska	pedagogi-
ken	och	utformningen	av	kursmomentet	utifrån	ett	tillgänglig-
hetsperspektiv.	I	tabell	2	nedan	sammanfattas	denna	jämfö-
relse.	

Tabell	2.	Jämförelse	principerna	i	UD	och	UDL	med	pedagogiken	
och	delmomentets	utformning	och	genomförande	ur	deltagarnas	
perspektiv.	
Principer	i	UD	och	UDL	 Delmomentets	

tillgänglighet	

1.	Jämlik	-	användbar	för	alla	 Ja	

2.	Flexibel	 Ja	

3.	Enkel	och	intuitiv	att	använda	 Ja	–	inte	omedel-
bart,	men	sen…	

4.	Begriplig	information	 Ja,	men	med	över-
raskande	innehåll	

5	Utformad	så	att	fel	och	misstag	tolere-
ras	

Ja	

6.	Användbar	med	låg	fysisk	ansträng-
ning	

Ja	

7.	Stor	nog	och	skapande	space	–	ut-
rymme	som	medger	tillträde	och	an-
vändning	på	olika	sätt	

Ja	
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8.	Studiegemenskap	och	miljö	som	
uppmuntrar	och	stöder	interaktion	och	
kommunikation	

Ja	

9.	Undervisningsklimat	där	studenter	
känner	sig	välkomna	att	vara	delaktiga	
och	alla	studenter	omfattas	av	höga	för-
väntningar	

Ja	

	

Slutsatsen	blir	att	den	dialogiska	utformningen	och	det	invol-
verande	genomförandet	av	kursmomentet	blev	i	enlighet	prin-
ciperna	inom	UD	och	UDL.	Den	involverande	pedagogiken,	att	
samarbeta	och	samspela	i	samklang	med	varandra,	blev	till	
universell	design.		
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The	fifth	SOLO	level	connecting	
Sustainability	and	Environmental	
Management	System		
Jaromir Korostenski & Arne Halling  

	

Abstract	
The	Structure	of	the	Observed	Learning	Outcomes	(SOLO	taxon-
omy1)	created	35	years	ago	still	remains	a	reliable	tool	for	un-
derstanding	a	student´s	learning	today,	in	times	of	increased	
societal	complexity,	inundation	by	accessible	data	and	decision	
uncertainty	throughout	the	process	of	striving	for	sustainabil-
ity.		

Universities	are	urged	to	reform	education	in	accordance	with	
societal	needs,	reflected	in	sustainability	policies.	This	paper	
proposes	to	extend	the	SOLO	structure	to	the	fifth	level	beyond	
its	extended	abstract	knowledge	level	and	to	deploy	a	systemic	
and	holistic	approach	for	restructuring	education	through	
Learning	for	Sustainability.	

Outstretched	SOLO	is	also	suggested,	including	a	circular	im-
provement	approach,	which	is	accepted	in	modern	standard	
management	systems,	so	that	learners	become	accustomed	to	
dynamic	leadership	and	broader	innovative	and	creative	com-
petences	in	their	future	professions.	It	is	an	encouraging	new	
approach	to	let	students	be	market	assets	for	sustainability,	not	
just	an	instantaneous	refill	that	fits	unoccupied	production	
gaps.			

																																																								
1	Biggs,	J.,	Collis,	K.	(1982).		
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Key words 
SOLO,	taxonomy,	learning	for	sustainability,	environmental	
management	system.			

Acronyms 
AI	…	Artificial	Intelligence	
EMS	…	Environmental	Management	Systems	(in	general)		
ESD	…	Education	for	Sustainable	Development	
HE	…	Higher	Education	institutions		
LfS	…	Learning	for	Sustainability	(in	this	paper	used	instead	of	
ESD,	Education	for	Sustainable	Development)	
SDG	…	17	Sustainable	Development	Goals	
	

Introduction	
The	current	great	meta	narrative	concerns	sustainability	in	all	
its	multifaceted	aspects	as	explicitly	presented	in	scientific	pa-
pers,	followed	by	mass	media	or	chatted	as	preconceived	col-
lective	knowledge.	The	struggle	for	sustainability	started	with	
Rachel	Carson2,	proceeded	in	the	Club	of	Rome3	and	the	Brund-
tland	report4	and	is	now	presented	by	UN’s	Agenda	20305,	to	
mention	some	of	the	more	important	milestones	of	sustainabil-
ity	awareness.	The	(post)industrial	machine-driven	era	has	
flattened	out	and	artificial	intelligence6	(AI)	is	preparing	to	
take	over	a	leading	position.	Decisions	made	by	AI	need	the	
guidance	of	”real”	people,	pointing	out	the	direction	and	scope	
of	intentions	for	sustainability.	There	can	be	no	higher	expecta-
tion	for	the	future	than	fulfilling	future	generations’	basic	hu-

																																																								
2	Carson,	R.	(1962.	
3	Club	of	Rome	(1968).	
4	Brundtland	Commission	(1987).	
5	UN	General	Assembly	(September	2015)	The	17	SDG.	
6	Tegmark,	M.	(2017).		
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man	needs,	in	both	the	South	and	the	North.	Evolutionary	resi-
dues	in	our	brains	make	us	most	interested	in	short	term	
commodity	gains	and	higher	quarterly	revenues,	a	result	of	
instincts	important	for	our	ancestor’s	survival	in	small	hunter-
gatherer	groups,	but	now	only	an	obsolete	feature	in	the	global	
complex	world.	Nevertheless,	humankind’s	activities	undertak-
en	individually	in	families	or	by	big	organizations	are	contrib-
uting	to	the	devastation	of	global	resources.	

The	urge	for	high	quality	education	for	sustainable	develop-
ment	in	HE	has	been	pointed	out	by	the	UN	(2001)7	and	is	re-
lated	to	the	introduction	of	learning	activities	outside	of	disci-
plinary	boundaries.	The	UN	has	expressed	concerns	about	bla-
tant	global	non-sustainability	and	has	called	for	sustainable	
development	that	would	both	evolve	and	change.	UN	pro-
claimed	2005-2014	the	decade	of	Sustainability	Education8.	In	
the	UN	perspective,	education	for	sustainable	development	
(ESD)	is	a	continuous	process	of	learning	and	elucidating	new	
approaches	to	leadership	(decision-making)	by	those	providing	
formal,	non-formal	and	informal	learning.	In	this	paper,	we	
prefer	to	use	the	expression	Learning	for	Sustainability	(LfS)	
instead	of	ESD.	LfS	seems	to	reduce	the	reproduction	of	arte-
facts	of	unsustainable	models	and	practices	and	goes	beyond	
the	competences	educators	possess	for	good	quality	teaching	in	
their	discipline.	

Theoretical	framework		
It	is	important	to	see	difference	between	Environmental	Educa-
tion	(EE)	and	Learning	for	Sustainability	(LfS).	The	origin	for	
sustainability	always	lies	in	an	environmental	ecosystem,	and	
to	gain	progress	and	functioning	in	sustainability,	education	

																																																								
7	UN	Economic	and	Social	Council	(2001)	Learning	for	future.	
8	UNESCO	UN	Decade	of	ESD	(2005-2014).		
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about	the	environment	must	have	a	societal	dimension	and	
explain	how	to	make	it	function,	i.e.	learn	for	sustainability9.	

SOLO	-	taxonomy10,	a	valuable	tool	of	pedagogical	methods	that	
is	useful	in	any	topic	or	discipline,	elucidates	how	to	under-
stand	the	structural	processes	of	gaining	knowledge	in	four	
consecutive	hierarchical	steps.	Principally,	each	step	in	SOLO	
brings	new	knowledge	beyond	that	of	the	previous	level.	The	
two	first	steps	(Biggs,	Tang	(201111),	known	as	a)	the	quantita-
tive	declarative	phase,	increase	knowledge	about	the	subject	
matter.	They	identify	the	basic	nomenclature,	reveal	known	
structures	and	describe,	combine	and	use	a	factual	platform	
grounded	on	evidence.	The	quantitative	declarative	phase	is	
based	on	historical	knowledge	sources	up	to	the	present	time.	
Historical	(older)	data	are	valuable	for	gathering	facts	in	cau-
sality	chains	to	avoid	past	flaws.	The	declarative	phase	is	used	
at	the	ground	level	of	all	scientific	topics.		

To	a	certain	degree,	the	quantitative	phase	is	used	in	the	high-
est	third	and	fourth	steps,	where	SOLO	embodies	b)	the	qualita-
tive	phase	of	deep	understanding12	and	functioning	knowledge.	
The	third	step	is	characterized	by	relational	knowledge	em-
powering	the	student’s	ability	to	analyse,	compare,	relate	and	
explain	causes,	whilst	the	fourth,	last	step,	consisting	of	an	ex-
tended	abstract,	permits	the	student	to	theorize,	hypothesize,	
generalize	and	reflect13.		

Question 1.	Does	SOLO’s	quantitative	phase	embrace	sustaina-
bility?	

																																																								
9	Jucker,	R.	(2014)	Do	we	know	what	we	are	doing?		
10	Biggs,	J.,	Collis,	K.	(1982)	Evaluating	the	Quality	of	Learning.	
11	Biggs,	J.,	Tang,	C.,	(2011)	p	86-93.		
12	(ibid,	Marton	and	Säljö,	p	90).	
13	(ibid,	p	91).	
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SOLO	taxonomy	develops	education	from	a	prestructural	
“null”-level	of	understanding	the	topic	to	the	highest	level	of	
extended	abstraction.		

Current	higher	education	spends	time	on	teaching	sustainabil-
ity	through	declarative	knowledge,	i.e.	applying	the	quantitative	
phase	in	SOLO’s	unistructural	and	multistructural	levels:	ac-
cepted	theories,	methods	and	evidence.	It	uses	historical	facts	
and	is	consequently	always	a	step	behind	the	latest	develop-
ments.	Superannuated	information	approaches	measures	and	
improvements	in	recognized	unsustainable	issues	using	tools	
that,	in	most	cases,	correspond	to	the	knowledge	that	produced	
them.		

Teaching	with	focus	on	the	quantitative	phase	will	consume	
time	and	miss	or	constrain	the	more	important	learning	out-
come	–	a	higher	level	of	deep	understanding.	In	the	sustainabil-
ity	context,	declarative	knowledge	means	teaching	about	facts	
that	bring	the	past	to	the	present	time,	whereas	functioning	
knowledge	in	the	qualitative	phase	relates	current	decision-
making	processes	to	future	aspects	(Fig	1).		

The	declarative	knowledge	achieved	in	the	quantitative	phase	
does	not	outline	means	of	prevention	or	alternative	methods	of	
solving	yet	undeclared	tasks.	To	resolve	sustainability	prob-
lems	requires,	on	one	hand,	a	deep	understanding	of	many	dis-
ciplines	eligible	to	pick	up	and,	on	the	other	hand,	broad	(deep)	
responsiveness	of	cooperation	among	disciplines	appropriate	
for	establishing	a	coherent	methodology	to	attain	the	relevant	
goal.		

Sustainability	is	not	an	established	scientific	discipline.	From	
this	perspective	it	makes	room	for	Question	2.		
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Question 2.	Are	advanced	levels	of	understanding	within	SOLO’s	
qualitative	phase	sufficiently	up-to-date	for	students	to	learn	to	
tackle	emerging	sustainability	problems?		

Some	researchers	argue	that	a	deeper	understanding	and	focus	
on	the	topic	in	general	is	more	important	than	pinpointing	cur-
rent	(un)sustainability	in	the	curriculum	and	therefore	they	
consider	that	sustainability	is	integrated.		

Epistemology	and	worldview	become	even	more	important	
elements	to	consider	in	education.	Emphasis	should	be	on	par-
ticipation,	appreciation,	gender,	equity	and	community	instead	
of	individualism,	manipulation,	rivalry	and	control.	A	holistic	
and	critical	approach	must	be	developed	in	generic	terms.	The-
se	aspects	form	the	basis	of	a	model	for	transformation	all	of	
the	societal	system14.	Universities	and	educators	need	to	de-
velop	an	understanding	of	key	ecological	concepts	to	prevent	
learners	from	retaining	their	own	misconceptions,	following	
from	poor	understanding	of	essential	ideas	related	to	sustaina-
bility.	Sustainable	development	requires	a	change	in	our	con-
temporary	mindset.	Sterling	(2013)15	stated	two	problems	
within	higher	education:	

“…first,	higher	education	institutions	are	not	primari-
ly	reflexive	learning	systems	(learning	organisations)	
but	teaching	and	research	systems.	Second,	higher	
education	is	not	primarily	engaged	in	the	provision	of	
deep	learning	to	students,	but	in	first-order	learning:	
the	transmission	of	information	and	the	develop-
ment	of	instrumental	skills	aligned	(increasingly)	to	
the	perceived	need	of	the	economy.”	

	

																																																								
14	Sterling,	S.	(2009).	
15	Sterling,	S.,	Maxey,	L.,	Luna,	H.,	Editors	(2013),	p	34.		
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Learning	for	sustainability	(LfS)	extends	and	adapts	present	
'declarative	knowledge'	to	the	educators'	toolkit	of	'functioning	
knowledge'	as	an	intrinsic	part,	regardless	of	the	teaching	topic.		
LfS	explains	the	phenomenon	of	sustainable	development	
through	numerous	perspectives	and	variable	contexts.		
LfS	challenges	the	paradigms	on	which	the	level	itself	is	built.	
LfS	is	related	to	stipulate	learning	outcomes	and	the	effects	of	
sustainability	in	societal	practice.		

LfS	boosts	progression	and	includes	tools	and	unrestrained	
activities	of	a	general	character	not	restricted	to	specific	disci-
plines.	
LfS	is	supposed	to	link	to	SOLO	at	the	extended	abstract	level	of	
functioning	knowledge	in	a	qualitative	phase	of	deeper	under-
standing	aiming	to	promote	inter-/trans-disciplinarity.		
LfS	also	concerns	regulations	improving	both	corporate	man-
agement	and	mitigating	environmental	burdens	at	a	practical	
level,	through	increasing	the	learner’s	comprehension	and	
commitment	to	sustainability	(Fig	1).	
LfS	tools	encompass	a	hidden	hiatus	appearing	simultaneously	
to	the	‘functioning	knowledge’	and	outstretching	the	highest	
levels	of	SOLO	(Fig	1).	

In	our	perspective,	LfS	educates	for	the	future.	It	leaves	a	safe	
harbour	of	permitted	practices,	methodologies	and	outlines	
new	perspectives,	comprehendible	solutions	originating	in	il-
lumination	of	complexity,	instability,	dynamics,	unpredictabil-
ity,	unaccountability,	interactivity	and	differentiation	of	incom-
ing	problems.	Concrete	tools	for	LfS,	found	elsewhere,	and	
compiled	user-friendly	by	Roorda	(2001)16,	will	grasp	and	help	
get	around	the	complexity	and	dynamics	of	sustainability	is-
sues	in	higher	education	pedagogy.	The	fifth	level	of	SOLO	en-

																																																								
16	Roorda,	N.	(2001)	AISHE.	
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compassing	a	deep	understanding	with	a	systemic,	holistic	and	
transdisciplinary	approach	to	attain	the	intended	learning	out-
comes	for	sustainability	can	thus	be	introduced.		

Regulations 
Higher	educational	institutions	(HE)	in	Sweden	are	urged	by	
law	to	include	sustainable	development	in	their	educational	
program:		

“In	the	course	of	their	operations,	higher	education	
institutions	shall	promote	sustainable	development	
to	assure	for	present	and	future	generations	a	sound	
and	healthy	environment,	economic	and	social	wel-
fare,	and	justice.”	17		

	

In	addition	to	all	the	governmental	authorities	in	Sweden,	HE	
are	also	required	by	law18	to	implement	environmental	man-
agement	systems	(EMS)	in	their	processes.	The	introductory	
environmental	review	defines	education	as	a	significant	envi-
ronmental	aspect	at	universities.	Consequently,	according	to	
the	ordinance19,	universities	should	register	their	environmen-
tal	management	system	based	on	EMAS20	or	certify	it	in	ac-
cordance	with	ISO	1400121.	Nevertheless,	a	university	can	
demonstrate	compliance	with	ISO	by	a)	self-determination	and	
self-declaration	(internal)	or	b)	a	confirmation	by	stake	holders	
(internal	second	party	audit)	or	c)	an	external	third-party	au-
dit.		

																																																								
17	The	Swedish	Higher	Education	Act	(SFS	1992:1434),	Chap	1,	Sec	5.	
18	Ordinance	SFS	2009:907.		
19	(ibid,	2	§)	
20	EU	Eco-	management	and	audit	scheme,	EG	1221/2009	(EMAS).	
21	SS-EN	ISO	14001:2015.	
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Environmental management system (EMS), why ISO? 
The	International	Organisation	of	Standards	(ISO)	has	the	ac-
tive	support	and	participation	of	163	nations	and	700	interna-
tional	organizations.	More	than	1300	standards	coordinate	ac-
tivities	in	a	widespread	range	of	disciplines,	from	treatment	of	
waste	water	and	drinking	water,	e.g.	improving	sanitation	for	
2.4	billion	people,	to	management	issues.	ISO	14001	is	one	of	
eleven	globally	most	used	management22	standards,	altogether	
with	more	than	1.6	million	certificates.	During	the	past,	man-
agement	standards	have	been	updated	to	an	identical	core,	im-
proving	integration	with	many	other	management	systems.	In	
Sweden,	3700	companies	comply	with	the	environmental	man-
agement	standard	and	4300	with	the	quality	standard.	Other	
management	standards	are	related	to	IT,	road	traffic	security,	
information	security,	food,	medical	devices,	automotive	pro-
duction,	business	continuity,	energy,	and	the	supply	chain.	This	
frequent	use	of	management	standards	in	Sweden	and	abroad	
makes	it	predictable	for	students	in	management	positions	to	
meet	relevant	systems	as	part	of	their	engagements.			

The	latest	version	of	ISO	14001	introduces	a	new	core	of	man-
agement	standards,	called	Annex	SL23,	with	several	vital	chang-
es	concerning	interpretation	and	implementation,	e.g.	defini-
tion	of	the	(in)direct	environmental	aspect	is	removed	and	all	
aspects	are	evaluated	on	the	basis	of	risk	assessment.	The	in-
tention	is	to	make	standards	more	dynamic	and	flexible	for	
integration	with	the	organization’s	main	management	systems,	
i.e.	all	the	aspects	the	organization	can	control	are	embraced	
and	no	environmental	aspect	is	addressed	explicitly	in	ad-
vance:	

																																																								
22	www.iso.org,	Executive	summary	2016.	September	2017.		
23	Annex	SL	(normative)	(2015)	Proposal	for	management	systems	standards.		
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‘…	in	all	circumstances	it	is	the	organization	that	de-
termines	the	degree	of	control	it	is	able	to	exercise,	
the	environmental	aspects	it	can	influence,	and	the	
extent	to	which	it	chooses	to	exercise	any	such	 influ-
ence.’	
‘The	organization	should	understand	which	needs	
and	expectations	of	parties	become	compliance	re-
sponsibility.’	
‘The	organization	shall	consider	processes	rather	
than	routines	in	the	previous	version	of	the	standard	
and	maintain	them	to	the	extent	necessary	to	have	
confidence	that	the	processes	can	be	carried	out	as	
planned.’	

	

The	iterative	circular	arrangement	in	PDCA24	(Fig	2)	in	a	man-
agement	system	ensures	continuous	improvement	to	an	in-
creasingly	higher	level	of	the	monitored	process,	i.e.	education	
in	this	case.	EMS	cannot	be	treated	as	a	project	but	is	a	contin-
uous,	on-going	and	actively	developing	process	comprehensi-
ble	at	higher	educational	institutions.	A	mode	of	management	
strategy	developed	in	Annex	SL	is	proposed	be	part	of	SOLO’s	
outstretched	level	five.			

Results	
Today’s	objectives	in	management	systems	are	to	create	and	
disseminate	divergent	solutions	to	emerging	problems,	not	to	
uphold	the	status	quo	hegemony	of	collective	knowledge.	SOLO	
does	not	relate	to	the	broad	societal	needs	of	learning	for	sus-
tainability,	either	explicitly	or	implicitly.	SOLO	deserves	devel-
oping	connectivity	to	sustainability	by	the	suggested	fifth	level,	
even	when	the	highly	respected	fourth	step	(Fig	1)	theorizes	
and	reflects	on	an	extended	abstract	level.		

																																																								
24	Deming,	E.	has	introduced	PDSA	(Plan-Do-Study-Act,	by	Shewhart,	W.).		
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The	latest	changes	in	EMS	(ISO	14001:2015),	especially	those	
concerning	the	engagement	of	top	management	and	environ-
mental	aspects,	acknowledge	a	highly	qualified	contribution	
and	accentuation	of	activities	striving	to	establish	learning	for	
sustainability	in	higher	education.	This	approach	corresponds	
to	the	academic	freedom	to	define	and	analyse	significant	envi-
ronmental	aspects	in	syllabuses	and	appeals	to	the	university’s	
leadership	and	performance	amplification.	The	restructuring	of	
SOLO	by	the	fifth	level	will	improve	the	learning	progression	
mechanism,	essential	for	both	academic	discipline	and	the	stu-
dents’	awareness	and	comprehension	of	sustainability.	As	we	
understand	it,	this	fifth	level	in	SOLO	has	not	yet	been	consid-
ered,	introduced	or	implemented	by	universities.		

Discussion	
Obstacles identified  
Do	we	have	to	teach/learn	all	the	earlier	(established,	descrip-
tive)	knowledge	within	a	specific	theme	to	the	extent	that	we	
do	now,	or	can	we	make	room	for	functioning	knowledge	to	
promote	LfS?	Not	surprisingly,	frequent	comments	consider	
the	time	budget	for	the	course’s	discipline	to	be	sacred.	Con-
nections	to	sustainability	are	not	noticeable	and	they	remain	
somewhere	outside	the	subject	matter,	not	as	an	intrinsic	part	
of	the	discipline	or	the	education.		

Educators	refer	to	their	insufficient	or	shallow	knowledge	of	
sustainability.		

Educators	are	asking	for	a	suitable	frame/model	showing	what	
is	sustainable	and	what	is	not.		

Educators	are	not	motivated	to	teach	beyond	their	responsibil-
ity	as	high	quality	specialists	in	the	discipline.	



		

	
	

95	

Restructuring	the	syllabus	is	time-consuming	when	the	aim	is	
to	find	new	perspectives	with	suitable	LfS	activities	referring	to	
the	discipline.	

Initially,	it	is	not	easy	to	understand	the	students’	preconceived	
worldview	about	sustainability.	

Ensure	the	novelties	in	syllabus	are	sustainable,	by	complying	
with	the	strategy	and	policy	of	the	university.		

Activity objectives for up-to-date education  
Implement	LfS-tools	compliant	with	the	type	of	discipline	in	
courses	and	programs.	

Emphasize	the	learner’s	approach	to	deep	understanding	of	
transdisciplinary	relationships,	providing	a	reliable	base	for	
resolution	of	emerging	problems.			

Verify	the	role	of	management	standards	as	LfS-tools	in	higher	
education.	

Ensure	curriculum	awareness	of	sustainability	through	connec-
tion	to	the	17	goals	in	UN	Agenda	2030.		

Methodology 
Start	with	the	LfS-tool	list	in	Roorda	(2001).	

Compile	accessible	course	activity	tools	suitable	for	LfS.		

Assess	annual	management	performance	reports.25	

Manage	sustainability	surveys	addressing	educators,	students	
and	alumni	in	prolonged	time	studies.	Start	preferably	with	
Roorda	(2001).		

																																																								
25	Swedish	universities	report	to	The	Ministry	of	Education	and	Research	and	to	
The	Swedish	Environmental	Protection	Agency	



		

	
	
96	

Appraise	the	effects	of	environmental	management	standards	
(EMS)	on	environmental	aspects	in	general	and	compare	LfS	
with	the	intended	outcomes	and	engagement	of	leadership	at	
the	university	(Fig	2).	

Reflect	if	the	following	sustainability	phrase	-	‘Sustainability	
means	be	useful	for	many,	for	a	long	time	and	not	destroying	eco	
systems	or	natural	resources’	would	be	a	helpful	guide	to	open-
ing	sustainability	discourse?	

Education	for	a	sustainable	future	depends	on	an	educator’s	
reliable	functioning	knowledge	and	acceptability	of	LfS	inte-
grated	in	the	curricula.	If	educators	do	not	understand	complex	
relationships	in	earth	and	human	systems26,	holistic	and	sys-
temic	perspectives,	how	can	they	then	teach	sustainability	to	
students?	Here	we	might	be	facing	one	of	the	fundamental	
problems	of	progress	towards	sustainable	development:	sys-
temic	illiteracy.		

The	toolkit	of	Roorda	(2001)	for	LfS	consists	in	a	battery	of	
methods/pedagogical	activities	used	elsewhere	in	HE.	The	dif-
ference	from	disciplinary	coherence	is	learning	to	keep	a	broad	
focus	to	ensure	that	the	arguments	are	reasonable	for	many,	for	
a	long	time,	and	have	the	lowest	impact	on	the	environment	that	
we	depend	on.27		

The	learning	outcomes	of	LfS	explain	how	the	tool	approach	to	
sustainability	can	be	used,	not	what	the	sustainability	goals	
themselves	would	be.	The	annual	audit	and	performance	re-
port	comments	on	the	enhancement	level	related	to	sustaina-
bility	objectives.	Back-casting	(frequently	used)	can	get	us	on	
																																																								
26	IPCC	The	Fourth	Assessment	Report,	Figure	I.1.	
27	Expression	inspired	by	‘conservation	programme’	Roosevelt,	Th	(1858-1919),	
in	Scott,	W.,	Gough,	S.	(2004)	Key	issues	in	sustainable	development	and	learn-
ing,	A	critical	review.	RoutledgeFalmer,	NY.	
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the	track,	while	adjustments	of	timetables	and	suitable	
measures	must	be	revised	on	the	go.		

The	methodology	of	LfS	is	freely	generic,	and	it	should	be	
trained	as	an	integrated	part	of	education,	not	solely	developed	
to	serve	only	a	specific	discipline.	It	is	freely	applicable	and	
suitable	for	further	exploitation	of	progression	in	pedagogy	as	
well	as	simultaneously	broadening	and	deepening	understand-
ing	of	the	subject.	

The	declarative	(known)	knowledge	is	historical,	from	ancient	
sources	up	to	latest	yesterday’s	news.	Educational	activities	in	
LfS	compile	appropriate	historical	parts	and	modern	features	
to	create	improved	methods	for	solving	emerging	problems.	
LfS	applies	new	values,	attitudes	and	competences	suitable	for	
risk	evaluation,	challenging	paradigms	and	executing	new	pro-
cesses	for	a	more	sustainable	future.	LfS-tools	applied	to	uni-
versity	programs	would	help	accomplish	this	goal.	
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