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Några ord från redaktionen 
Pia Häggblom 
 
Det här numret av Högskolepedagogisk debatt har tema under-
visa tillgängligt och vi fick fler bidrag än vi fick plats för i detta 
nummer. Som ni kommer att upptäcka täcker bidragen om till-
gänglighet olika perspektiv. Vår förhoppning är att idéerna och 
diskussionerna ni läser om i detta nummer fortsätter att disku-
teras på programmen. Som samordnare för studenter med 
funktionsnedsättning är frågor kring att undervisa tillgängligt, 
och därmed få ett breddat deltagande, kärnan i mitt arbete. Det 
finns inget enkelt recept att ta till och det finns inga mallar som 
alltid fungerar. Kruxet för lärarna är att leta sig fram, att för-
söka hitta arbetssätt som ökar den flexibilitet som krävs när vi 
har en breddad rekrytering samtidigt som det ska få rum i en 
lärares tjänst.  

I Prorektors krönika fastslår Ann-Sofi Rehnstam-Holm att frå-
gan om att undervisa tillgängligt är aktuell och varför den är 
aktuell. Hon tar även upp aspekten breddat deltagande kontra 
utbildningars kvalitet. Sedan följer undertecknads text om kon-
ceptet Universell Design för Lärande där jag presenterar kon-
ceptet och redogör för en del av det implementeringsarbete 
kring Universell Design för Lärande som har genomförts och 
som under våren 2016 pågår i form av ett projekt. 

Rekrytering och breddat deltagande är fokus för Andreas Hå-
kansson som bidrar med empiri och konsekvensdiskussion 
kring det faktum att olika studentgrupper söker sig till olika lä-
rosäten. Håkansson anser att detta är någonting som har bety-
delse för hur vi bör arbeta med högskolepedagogisk utveckling 
och för hur vi bör se på högskolans utvecklingsstrategi.  
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Distansundervisning är en aspekt som öppnar möjligheten för 
fler att kompetensutveckla sig eller läsa en hel utbildning utan 
att vara på plats på campus. Urban Eriksson skriver om de möj-
ligheter och begränsningar som distansundervisning innebär 
idag, och hur man skapar distanskurser för dagens heterogena 
studentgrupper. Samma ämne, e-lärande och tillgänglighet, be-
handlas i den bok som Jeanette Johansson recenserar, Jane Kat-
herine Steales E-learning and Disability in Higher Education. I 
recensionen nämner Johansson Steales åsikt att det fortfarande 
idag är en vanlig åsikt bland personal att studenter önskar sär-
sanpassningar för att få fördelar i studiesituationen. Jag anser 
att vi har kommit längre än så, men kan emellanåt träffa på 
åsikten att det här med anpassningar är något extra som läggs 
ovanpå lärares ordinarie uppdrag. Kanske är det ett uttryck för 
tidsbrist och kanske kan att undervisa tillgängligt utifrån kon-
ceptet Universell Design för Lärande vara del av en lösning? 

Teknik och pedagogik är även fokus när det gäller Claes 
Dahlqvists text som behandlar Klart till kursstart, ett projekt 
som syftar till att alla ska ha möjlighet att få sin kurslitteratur i 
tid inför kursstart - oavsett i vilket format de behöver sin kurs-
litteratur, som exempelvis tryckt bok eller talbok. 

Barbro Bruce från Högskolan Kristianstad (HKR) har tillsam-
mans med kollegorna Helen Rasmussen, Jessica Zaar och Lotta 
Anderson från Malmö Högskola skrivit ett inlägg om hur de bl.a. 
med hjälp av Spanarverkstad, ett samarbetsbetsprojekt mellan lä-
rare och bibliotekarier, arbetar för en ökad tillgänglighet genom 
att studenterna ”socialiseras in i ett vetenskapligt förhållnings-
sätt.” Avslutningsvis redovisar Marta Palla och Kerstin Ahlqvist 
sin studie om VFU och tillgänglighet. De tittar på tillgänglighet 
ur ett relationellt perspektiv och presenterar en samverkans-
modell som utgångspunkt för att skapa tillgänglig undervis-
ning.  
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Som vanligt används de sista sidorna av tidskriften för att in-
formera om den verksamhet som erbjuds i regi av LärandeRe-
sursCentrum (LRC) och de högskolepedagogiska utvecklarna 
Stefan Larsson och Maria Melén Fäldt. Välkomna att ta kontakt 
med LRC för att diskutera samarbete kring en workshop om ex-
empelvis undervisning online, studenters skrivande, informat-
ionskompetens eller Universell Design för Lärande. 

Tack alla som har bidragit med texter till detta temanummer 
om att undervisa tillgängligt. Välkomna med bidrag till nästa 
nummer. Mer information om eventuellt tema finner ni på 
HKR:s hemsida. Kriterier och former för inskickade bidrag hit-
tar ni sist i varje nummer.  

Redaktionen består från och med nästa nummer av vår nya re-
daktör, tillika högskolepedagogiska utvecklare, Maria Melén 
Fäldt, adjunkt Annika Fjelkner, lektor Joakim Regnell, lektor 
Kerstin Blomqvist, lektor Vanja Losic och undertecknad. Sist 
men inte minst tackar vi Ulrica Skagert, högskolepedagogisk ut-
vecklare och redaktör för Högskolepedagogisk debatt, och öns-
kar henne lycka till i sitt nya arbete som kvalitetsutvecklare på 
Blekinge Tekniska Högskola. 

Pia Häggblom 
Gästredaktör 

 

 



  

6 
 

Undervisa tillgängligt 
Prorektors krönika – tankar kring 
breddad rekrytering och breddat 
deltagande 
Ann-Sofi Rehnstam-Holm 
(prorektor till och med 7 mars 2016) 
 
Sverige anno 2016 präglas i hög grad av mångfald, en mångfald 
som också måste synas inom högre utbildning. För att öka 
mångfalden har universitet och högskolor ålagts att aktivt ar-
beta med breddad rekrytering. En ny paragraf infördes i hög-
skolelagen 2001 (1 kap. 5 § högskolelagen 2001:1263) vilket 
innebar att högskolan blev skyldig att aktivt främja och bredda 
rekryteringen.   

Men vad betyder egentligen breddad rekrytering och breddat 
deltagande? Breddad rekrytering innebär en ökad rekrytering 
av socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högs-
kolan, men oftast används en utvidgad definition som innefat-
tar breddat deltagande, ökad genomströmning samt anställ-
ningsbarhet. Breddad rekrytering och breddat deltagande syf-
tar inte bara till att alla, oavsett etnisk och social bakgrund, kön 
eller funktionsnedsättning, ska kunna ha en rimlig möjlighet att 
bedriva högre studier, ett lika viktigt syfte är att samhället tar 
hand om alla begåvningar.  

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) har vi en rad olika aktivite-
ter som syftar att främja breddad rekrytering och deltagande. 
Dessa kan grovt delas in i rekryteringsåtgärder, mottagandeåt-
gärder och retentionsåtgärder. Rekryteringsåtgärder innefattar 
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bland annat arbete med informations- och rekryterings-
material, socialt mentorskap och prövning av reell kompetens. 
Mottagandeåtgärder består t.ex. av introduktionsdagar, medan 
retentionsåtgärder bland annat innefattar språk- och matema-
tikverkstad, särskilt stöd till studenter med funktionsnedsätt-
ning, pedagogisk utveckling och utbildning för lärare, verksam-
hetsförlagd utbildning och studievägledning.   

Men breddad rekrytering och framför allt breddat deltagande 
inom högre utbildning har också en inbyggd konflikt. Hur ska vi 
kunna ha ett breddat deltagande utan att det innebär att kvali-
tén på utbildningen påverkas? Högskolan är konstant utsatt för 
olika typer av granskningar där majoriteten syftar till att ga-
rantera kvalitet i utbildning och forskning. Begrepp som kon-
kurrens, excellens, varumärke, ledande position, bäst i landet 
etc. kan, om de används fel, utgöra ett problem för breddat del-
tagande, lika möjligheter och utbildning för alla.  I en intervju 
med riksdagens utbildningsutskotts ordförande Lena Hallen-
gren (S) i mars 2015 framkom att politiker inte alltid ser denna 
ambivalens. Hon uttryckte sig på följande sätt: ”Om vi inte kan 
bryta mönster i frågan om vilka som söker till högskolan och 
till olika utbildningar, är det en uppenbar risk att den bilden [ 
av segregering på arbetsmarknaden] inte förändras. Det är 
också avgörande att satsa på kvaliteten, så att fler klarar sin ut-
bildning” (http://www.uka.se/nyheter/intervjumedlenahal-
lengrenutbildningsutskottetsordfo-
rande.5.724fd31114acd6e7ce961291.html).  

Här används alltså kvalitetsaspekten som en mått på hur 
många som klarar en utbildning, en definition som nog majori-
teten av oss utbildare inte riktigt känner igen, för studenter kan 
ju mycket väl klara en utbildning om vi sänker våra kvalitets-
krav.  

http://www.uka.se/nyheter/intervjumedlenahallengrenutbildningsutskottetsordforande.5.724fd31114acd6e7ce961291.html
http://www.uka.se/nyheter/intervjumedlenahallengrenutbildningsutskottetsordforande.5.724fd31114acd6e7ce961291.html
http://www.uka.se/nyheter/intervjumedlenahallengrenutbildningsutskottetsordforande.5.724fd31114acd6e7ce961291.html
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Senare i intervjun säger Lena Hallengren: 
”Jag menar att det inte finns någon motsättning mellan kvanti-
tet och kvalitet – och det blir vår uppgift att bevisa det. Mycket 
visar att en breddad rekrytering och mer blandade student-
grupper ökar utbildningens kvalitet”. 

Även här är vi kanske inte helt överens. Internationalisering 
och blandade studentgrupper och lärargrupper kan förvisso 
öka en utbildnings kvalitet så länge gruppen som helhet kan 
kommunicera på ett bra sätt. Men vad händer med kvalitén när 
studenterna inte förstår läraren och därför inte kan följa med 
p.g.a. språkproblem? Patricia Staaf har I sin licentiatavhandling 
tagit upp den dubbla utmaning som studenter som har svenska 
som andraspråk möter när de kommer till högskolan. De ska 
inte bara lära sig bemästra det akademiska professionsspråket, 
de måste dessutom på egen hand utveckla sin svenska – och 
ofta även engelska – till den nivå som krävs av studerande vid 
en högskola. Inte minst har det av UKÄ drivna kvalitetsgransk-
ningssystem som infördes 2001 och som just gått i graven inne-
burit en ökad medvetenhet om skriftspråkets betydelse vid be-
dömning av studenters prestationer. Allt tyder också i skri-
vande stund på att även det kommande kvalitetssystemet kom-
mer att innebära granskning av studenternas prestationer. 
Klart är att högskolan får fler och fler studenter som har 
svenska som andraspråk (i realiteten kan en del egentligen ha 
det som både tredje och fjärdespråk) och vi måste därför fort-
satt utveckla arbetet med språkstöd både centralt genom 
språkverkstäder, men också inom utbildningarnas ram.  

Vilka är då de prioriteringar som måste göras I framtiden? Pri-
märt behöver vi få en bättre bild av vilken studentpopulation vi 
redan har, både på övergripande nivå men också specifikt för 
varje programområde. Med en sådan information vet vi bättre 
hur vi ska rikta information till underrepresenterade grupper 
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vid rekrytering, men också hur vi på bästa sätt ska stötta stu-
denterna när de startat sin utbildning. Vid högskolan har under 
det senaste året ett projekt med titeln ”First Year Experience” 
genomförts. Projektet har varit ett första steg mot att få en hög-
skoleövergripande bild av de behov studenter kan ha under de-
ras första studieår. 

Men vi behöver fortsätta med fler åtgärder. Exempel på sådana 
åtgärder är att ta fram mer information och ge fler kurser på 
engelska, se över om vi kan utveckla fler mentorskapsprogram, 
erbjuda fortbildningskurser inom högskolepedagogikens sfär 
med inriktning breddat deltagande samt fortsätta utvecklingen 
och kvalitetssäkringen av valideringssystem och analys av reell 
kompetens. Slutligen bör vi se till att vi får en mer systematiskt 
genomarbetad modell för uppföljning av de studenter vi antar 
till högskolan, så att vi på bästa sätt kan följa och stötta studen-
terna från att de antagits till att de tar ut sin examen.  
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Undervisa tillgängligt utifrån  
Universal Design – ett förhållnings-
sätt för breddat deltagande 
Pia Häggblom 
 
På Högskolan Kristianstad (HKR) arbetar vi med breddad re-
krytering vilket också inkluderar att arbeta med breddat delta-
gande (UHR, 2014). Men hur gör vi för att främja våra hetero-
gena studentgruppers lärande, samtidigt som resurser för kur-
sansvariga, examinatorer eller undervisande lärare sällan 
ökar? Som samordnare för studenter med funktionsnedsätt-
ning vid HKR arbetar jag med frågor kring att undervisa till-
gängligt, och jag är övertygad om att en del av svaret på 
ovanstående fråga ligger just i en sådan pedagogik. Den här ar-
tikeln fokuserar på att beskriva hur man kan undervisa till-
gängligt genom att använda konceptet Universal Design i peda-
gogiken (North Carolina State University, NCSU, 2016). Den fo-
kuserar på alla studenters lärande, såsom det står i våra styr-
dokument, lagar och riktlinjer; från HKR (2014) till EU och 
UNESCO (UHR, 2015).  

Hur gör vi så att även de som inte tror att de kan läsa vid HKR 
kan göra det? Hur tillgängliggör vi undervisningen för t.ex. de 
som inte har akademisk vana, för de som inte har studerat på 
många år och för de som relativt nyligen har anlänt till Sverige? 
Och vad innefattar pedagogisk skicklighet hos lärare när det 
gäller att undervisa en bredd av studenter i sina kurser? Svaret 
är det samma som för undervisning av alla studenter. Om vi lä-
ser HKR: ”Beslut om fastställande av pedagogisk karriärstege 
inklusive anvisningar till sökande och sakkunniga” (2015) fast-
ställs att bedömning av pedagogisk skicklighet bl.a. sker utifrån 
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”/…/lärarens forskningsbaserade kunskaper om vad som på-
verkar studenternas lärande och hur läraren arbetar utifrån 
dessa kunskaper samt lärarens kännedom om kunskapsbild-
ningen inom det egna ämnesområdet”. Utgångspunkter för pe-
dagogisk skicklighet (a.a.) är ”handlingssätt som kännetecknar 
skickliga lärare, bakomliggande kunskaper som läraren behö-
ver för att handla på ett skickligt sätt, förhållningssätt, normer 
och värderingar som formar och genomsyrar lärarens under-
visningsupplägg och interaktion med kollegor och studenter.” 
Bl.a. med den bakgrunden finns momentet Likvärdig behandling 
i teori och praktik som en del av högskolepedagogisk grundkurs 
(HKR 2016) där vi belyser frågan att undervisa tillgängligt. 

Ett sätt att undervisa tillgängligt är att använda Universal De-
sign for Learning (the Center for Applied Special Technology, 
CAST, u.å; CAST 2011) och Universal Design for Instruction (Ro-
berts, Park, Bown, Cook, 2011). De har bägge konceptet Univer-
sal Design som sin utgångspunkt. Universal Design talar om ar-
kitektur och produktutveckling och handlar om att systema-
tiskt bygga in en ökad tillgänglighet för alla för att skapa ett in-
kluderande samhälle. Mot slutet av 1950-talet började man i 
såväl USA som i Europa och Japan (Roberts et al. 2011) att an-
vända tanken om design för alla vad gäller att göra t.ex. entréer 
fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. 
Två decennier senare hade tanken om en design för alla ut-
vecklats till att skapa inkluderande miljöer för alla. Detta 
skedde i USA samtidigt som de lagliga rättigheterna för perso-
ner med funktionsnedsättning stärktes. Ronald Mace vid North 
Carolina State University undervisade i arkitektur och definie-
rade Universal Design och dess sju principer. Mace myntade 
begreppet Universal Design och grundade Center for Universal 
Design vid North Carolina State University (NCSU, 2016). De sju 
principerna som han arbetade fram är följande:  
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1. Equitable use 
2. Flexibility in use 
3. Simple and intuitive 
4. Perceptible information 
5. Tolerance for error 
6. Low physical effort 
7. Size and space for approach and use 

Mace sammanfattade begreppet med orden: “Universal design 
is the design of products and environments to be usable by all 
people to the greatest extent possible, without the need for ad-
aptation or specialized design” (a.a.). Det handlar sålunda om 
en attityd, ett förhållningssätt, normer och värderingar både 
när det gäller produktutveckling och att bygga in en tillgänglig-
het i våra fysiska miljöer, och principerna är överförbara till 
undervisning.  

Fortsättningsvis översätter jag Universal Design for Learning 
till Universell Design för Lärande och använder den svenska 
översättningen som ett samlat begrepp för alla inriktningar av 
Universal Design i pedagogik. En engelsk benämning används 
endast då det specifikt redogörs för just den varianten.                                                                                          

Lagstiftningen i Sverige tog ett steg framåt då det sedan den 
1 januari 2015 finns ett tillägg i diskrimineringslagen 
(2008:567) att bristande tillgänglighet är en form av diskrimi-
nering. Bristande tillgänglighet innebär att: 

• en person med en funktionsnedsättning missgynnas  
genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har 
vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar 
situation med personer utan denna funktionsnedsätt-
ning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag 
och annan författning, och med hänsyn till 
   – de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 
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   – varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller 
kontakten mellan verksamhetsutövaren och den 
enskilde, samt 
   – andra omständigheter av betydelse 

Studenter kan skicka in en anmälan till UKÄ eller DO om lärosä-
tet inte har gjort skäliga anpassningar för att t.ex. göra under-
visning eller examination tillgänglig.  

År 2015 fick 12 220 studenter (varav 20 doktorander) i Sverige 
särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen för att överbrygga 
funktionshinder i studiesituationen (Stockholms universitet, 
2016). Att siffran är så pass låg skulle kunna bero på att vi är 
bra på att göra vår undervisning tillgänglig för studenter med 
funktionsnedsättning. I viss mån är vi det, bl.a. vad gäller att 
göra vår kurslitteratur tillgänglig så att alla med läsnedsättning 
via bibliotek kan få tillgång till kursböcker i annat format, t.ex. 
som talböcker. Dock konstaterar Blomberg, Järkestig Berggren 
och Bergbäck (2013) i sin forskning om studenter med funkt-
ionsnedsättning och deras erfarenheter av högre utbildning 
och pedagogiskt stöd, att studenter i Sverige upplever att det är 
den individuella lärarens vilja som avgör hur tillgänglig under-
visningen blir. Studenterna anser att det är oklart var ansvars-
frågan ligger. I undersökningen (a.a.) lyfter studenter fram er-
farenheter av att lärare i mycket komplexa situationer undervisar 
tillgängligt, samtidigt som enklare åtgärder som kortare föreläs-
ningspass, lämna ut föreläsningsmaterial i förväg, ha en tydlig 
struktur på undervisningen etc. inte alltid genomförs. Under-
sökningen (a.a.) visar vidare att alla tre länder, USA, Tjeckien 
och Sverige, som var i fokus har mycket arbete kvar att göra in-
nan undervisningen är så tillgänglig som Universell Design sik-
tar mot. Studenternas erfarenheter pekar på att ett av skälen är 
grundläggande pedagogiska förhållningsätt. Att ha som mål-
sättning att pedagogiskt stöd är till för alla och att det utformas 
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generellt i designen av en kurs eller utbildning är nyckeln till 
Universell Design (a.a.). 

Hur ser då universitetslärare i Sverige på frågan om stöd för 
studenter med funktionsnedsättning? Enligt Eriksson Gustavs-
son och Holme (2009) som undersökte universitetslärares 
uppfattningar om att tillhandahålla stöd så krävs en diskussion 
om lärosätenas strukturella förutsättningar för att nå mångfal-
den av studenter med sin undervisning. De nämner tid, resur-
ser och storleken på undervisningsgrupper som resurspro-
blem. Samma problem såg man i USA. I USA har man också haft 
en ökad mångfald av studenter med behov av anpassningar. Lä-
rarnas arbetsbörda ökade i takt med att behovet av anpass-
ningar och särlösningar ökade. Det är ofta tidskrävande att 
hitta individuella lösningar när kursen redan är igång. I USA ut-
lystes i slutet av 1990-talet en nationell tävling för att hitta en 
lösning genom att fråga landets lärosäten om och hur arkitek-
turens koncept Universal Design kunde anammas av högskole-
pedagogiken. Detta för att spara tid och övriga resurser för lä-
rarna samtidigt som man ökade tillgängligheten i undervis-
ningen. Skulle man kunna använda Universal Design i pedago-
giken för att göra utbildningar mer tillgängliga för den ökat 
heterogena studentpopulationen?  

Ett svar kom från University of Connecticut där Joan McGuire 
och hennes kollegor utvecklade Universal Design for Instruction 
(UDI). De använde Maces sju principer som stomme och adde-
rade två principer som fokuserade på kognition och lärande. 
Resultatet blev följande ramverk (Roberts et al, 2011):  

1. Equitable use 
2. Flexibility in use 
3. Simple and intuitive 
4. Perceptible information 
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5. Tolerance for error 
6. Low physical effort 
7. Size and space for approach and use 
8. A community of learners 
9. Instructional climate 

De satte principerna i en pedagogisk kontext och gav exempel 
på hur de nu nio principerna kunde användas inom just hög-
skolepedagogiken. Det finns flera liknande koncept, alla med 
Universal Design som grund. Pliner och Johnson skriver t.ex. 
om UID som står för Universal Instructional Design (2004). En 
stor inriktning är Universal Design for Learning (UDL) där Da-
vid Rose vid organisationen CAST, the Center for Applied Special 
Technology, är en av grundarna (CAST, u.å). Även UDL utgår 
från Maces arbete. UDL bygger bland annat på neurovetenskap 
och den mängd forskning som visar stora individuella skillna-
der i hur studenter lär sig (CAST, 2011). Med andra ord så ut-
går man från att de många individuella skillnaderna är regel 
snarare än undantag, oavsett funktionsnedsättning eller inte. 
UDL är ett ramverk som försöker skapa en variation i undervis-
ningens olika moment för att tillmötesgå olika lärostilar där de 
tre grundprinciperna handlar om att studenter får lära sig på 
olika sätt beroende på vad som passar dem (multiple means of 
representation), de får redovisa på olika sätt (multiple means 
of action and expression) och slutligen handlar det om sätt att 
arbeta med motivation och engagemang (multiple means of en-
gagement)(a.a; Rose & Meywer 2011). Lärare kan istället för 
att själva uppfinna hjulet använda sig av de riktlinjer (CAST, 
2011, Roberts et al, 2011, Pliner et al, 2004) som tagits fram för 
att systematiskt planera en kurs utifrån perspektivet om bred-
dat deltagande, där man minskar på särlösningar och där prin-
cipen är att det pedagogiska stödet tillgängliggörs för alla. Ett 
sätt att implementera UDL och UDI/UID är t.ex. att följa den 
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process som Burgstahler (2013) föreslår. Här är det också vik-
tigt att vi redan i arbetet med våra kursplaner tar hjälp av dem 
vi arbetar för, studenterna. 

Universell Design för Lärande (UDL) är som sagt ett ramverk för 
inkluderande strategier vad gäller planering, genomförande 
och bedömning.  Det är inte ett särperspektiv utan gynnar fler-
talet studenter, inte minst de med funktionsnedsättningar. Det 
är ett förhållningssätt där utbildningar utformas så att så 
många som möjligt kan undervisas utan särlösningar, helt en-
kelt ett förhållningssätt som gynnar inkludering. Detta är en del 
av uppdraget som lärare på högskolan och det är tydligt formu-
lerat i tidigare nämnda Beslut om fastställande av pedagogisk 
karriärstege inklusive anvisningar till sökande och sakkunniga 
(HKR 2015). Särlösningar kommer alltid att behövas men vi 
kan försöka spara resurser och samtidigt tillmötesgå den bredd 
av studenter som vi har idag genom att utveckla vårt sätt att 
undervisa tillgängligt. Om vägen in i ett hus endast består av en 
trappa så begränsas tillgängligheten och självständigheten för 
många. Om vi har en ingång som är utformad enligt Universal 
Design så kan alla, även personer med t.ex. barnvagnar, resväs-
kor och varutransporter komma in samma väg. UDL ger stu-
denter en flexibilitet och en tillgänglighet och ökar deras möj-
ligheter studera på likvärdiga villkor. Kursmålen är desamma 
för alla, där ligger rättvisan och rättssäkerheten. Där ligger sva-
ret på frågan om kvalitet. Vägen att skaffa sig kunskap och fär-
digheter se olika ut precis som sättet att redovisa kan variera. 
Därför är det avgörande för våra studenter vad som de facto är 
kursmål. Konceptet UDL hjälper oss att skapa kurser för ett 
breddat deltagande (UHR, 2014) om vi förväntar oss den vari-
ation och den mångfald av studenter som vi har i våra kurser. 
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Precis som Universal Design är en del av god design så är UDL 
en del av god och inkluderande pedagogik. Principerna kan an-
vändas inom alla delar av en kurs. UDL handlar om att systema-
tiskt bygga in en flexibilitet för allt från hur studenter tar till sig 
information, hur de kommunicerar med varandra och med sina 
lärare, hur de lär sig, hur de motiveras, hur de presenterar sin 
kunskap och självklart även en flexibilitet och tillgänglighet 
inom verksamhetsförlagd utbildning. Det är alltså inte en ny 
pedagogik utan ett koncept med vars hjälp lärare systematiskt 
kan arbeta igenom undervisningens alla delar, från planering 
och information till undervisning, verksamhetsförlagd utbild-
ning och examination. Till vår hjälp har vi informations- och 
kommunikationsteknologin för att skapa den flexibilitet som 
utmärker UDL (CAST, 2011; Roberts et al, 2011). Via IT-peda-
gogiken har vi fler möjligheter att tillgodose olika lärostilar.  

I den högskolepedagogiska grundkurs som erbjuds lärarna på 
HKR har deltagarna sedan 2014 fått arbeta med modellerna för 
UDI och UDL. Deltagarna har fått analysera delar av sina kurser 
där de själva undervisar eller är kursansvariga. Resultatet av 
detta undervisningsmoment har blivit att en övervägande del 
av deltagarna under våren 2015 använde UDL i sin slutuppgift, 
och vid en uppföljning från året innan berättade deltagare att 
de har fortsatt att använda konceptet i sitt arbete, eller arbetar 
för att använda konceptet.  

Våren 2016 pågår ett projekt på HKR med att systematiskt ar-
beta för att bredda deltagandet i kurser med hjälp av Universell 
Design för Lärande.  Åtta kursansvariga adjunkter och lektorer 
utformar sina kurser utifrån de forskningsbaserade koncepten 
UDL och UDI. 

Målet med projektet är trefaldigt:  

•  Ge lärare möjlighet att pröva Universell Design för 
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Lärande som ett koncept för att undervisa tillgängligt 
• Undersöka lärares uppfattning om Universell Design för 

Lärande som ett sätt att spara tid och resurser när  
kurser är igång 

• Undersöka lärares uppfattning om Universell Design för 
Lärande som en väg för att undervisa tillgängligt, ett 
breddat deltagande och en ökad genomströmning 

Syftet är att fortsätta arbetet med att implementera konceptet 
UDL på HKR som verktyg för att proaktivt och systematiskt öka 
tillgängligheten och flexibiliteten i undervisningen och därmed 
utveckla pedagogiken i grundutbildningen. En möjlig utvidg-
ning av projektet är att jämföra de aktuella kursernas utvärde-
ringar och genomströmningen före och efter revideringen av 
kurserna och även att undersöka studenters uppfattningar om 
UDL. 

Rapporten Modernisation of Higher Education in Europe. Access, 
retention and Employability (Eurydice, 2014) understryker att 
arbetet med breddad rekrytering även innebär ett uppdrag att 
arbeta för en bättre inkluderande pedagogik, vilket i sin tur 
ökar genomströmning och ger en grund för ökad anställnings-
barhet. Vårt ansvar omfattar alltså inte enbart breddad rekry-
tering utan undervisningens alla moment och vägen ut mot ar-
betsmarknaden. Hur ökar vi studenters anställningsbarhet och 
hur stöttar vi en mångfald av studenter på väg ut mot arbetsli-
vet? Hur går vi olika studenter till mötes här? Universell Design 
tar ett helhetsgrepp från studentens väg till högre utbildning 
och in i yrkeslivet. Åter igen gäller här ledorden om att bygga in 
en flexibilitet för att tillmötesgå olika behov. Vilka är då nack-
delarna med konceptet? Ja, målet är att systematiskt öka till-
gängligheten i våra utbildningar för att förhoppningsvis fler når 
sina mål med att läsa en högre utbildning. Svårigheten är 
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kanske samma som för många andra förändringsprocesser att 
det tar tid i början att anamma konceptet?  

Vi står på tröskeln till ett nytt arbetssätt och intresset för UDL 
ökar snabbt, vilket Burgstahler (2013) ger exempel på, men det 
behövs mer forskning kring UDL. Är svenska lärosäten redo att 
följa med? När det gäller att arbeta för ett breddat deltagande 
och en ökad tillgänglighet så är uppdraget tydligt, och Univer-
sell Design för Lärande kan vara en del av svaret när det gäller 
förhållningssätt och arbetssätt. Vi behöver dock genomföra stu-
dier som tittar på effekterna av konceptet och hur vi på bästa 
sätt använder principerna och riktlinjerna (Smith, 2012). Det 
finns än så länge endast ett fåtal exempel på studier, exempel-
vis Burgstahler och Smith (2013;2012), där effekter av UDL har 
visats, och Burgstahler (2013) frågar hur vi mäter effekterna av 
ett förhållningssätt och en process som UDL. 

Att skapa och revidera utbildningar tar tid. Så även när det gäl-
ler att revidera eller skapa utbildningar enligt UDL. Ett sätt att 
gå fram är att ta några få steg i taget. Börja med att analysera 
en avgränsad del av en kurs och se hur tillgängligheten kan 
ökas inom just det området med hjälp av de riktlinjer som finns 
för UDL (CAST, 2011; Roberts et al 2011). Att bygga in en flexi-
bilitet för olika lärostilar och behov kan göra så att tid sparas 
när kursen redan är igång, men som allt annat tar det tid vid 
planering av något nytt. Det kan också vara så att när vi bygger 
in en ökad flexibilitet och arbetar än mer med UDL som ett för-
hållningssätt, en process, så kommer vissa uppgifter för lärare 
att ta mer tid idag, medan vi sparar tid på annat. Kanske kom-
mer UDL att göra att lärare använder sin arbetstid fördelad del-
vis på nytt sätt? Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är det 
studenterna sa i tidigare nämnda rapport av Blomberg et al 
(2013), att det kan upplevas som om det godtyckligt avgörs av 
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den individuella läraren hur tillgänglig undervisningen är. Hur 
arbetar vi med den frågan på våra lärosäten?  

Det är emellertid inte bara pedagogiken som använder sig av 
Universal Design. Konceptet är applicerbart även på andra om-
råden inom högskola och universitet. Det finns myndigheter 
som har kommit långt med att göra inte bara sin information 
och sina lokaler mer tillgängliga utan även sina tjänster. Bl.a. så 
har det offentliga Norge målet att år 2025 vara utformat enligt 
Universal Design (Norwegian Ministry of Children and Equality, 
2009). Det hade varit intressant om ett lärosäte, som t.ex. HKR, 
i framtiden blir ett lärosäte som inte enbart har sina lokaler och 
sin information tillgänglig utan hela verksamheten, från bred-
dad rekrytering, till deltagande och ut mot en anställning, 
såsom förespråkas i bl.a. rapporten från Eurydice (2014). Vad 
gäller ovan nämnda områden deltar de flesta av landets lärosä-
ten årligen i myndighetsenkätens öppna jämförelse av myndig-
heters systematiska tillgänglighetsarbete (Myndigheten för del-
aktighet, MDF, 2015). Myndigheter måste, eftersom de har 
olika uppdrag, själva definiera vad tillgänglighet innebär gäl-
lande de tjänster som just den aktuella myndigheten tillhanda-
håller (a.a.). I högskolans fall är tillgänglig undervisning 
centralt och ett sätt att arbeta mot detta mål är att anamma det 
faktum att paradigmskiftet där vi anpassar högskolan och inte 
studenter är här (Scott, Shaw,. Mcgurie, 2003). Förhållningsät-
tet Universell Design för Lärande öppnar dörren för det para-
digmskiftet. Vi har ett koncept för att undervisa tillgängligt och 
därmed bredda deltagandet, öka genomströmningen och an-
ställningsbarheten. Förhållningssättet är nyckeln. 
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Den långlivade segregationen  
mellan lärosäten – ett högskolepe-
dagogiskt perspektiv 
Andreas Håkansson 
 

Sammanfattning 
Tidigare studier visar på en omfattande social segregation 
inom den svenska högskolan. Tillgänglighetsökande åtgärder 
har visserligen ökat andelen högskolestudenter med föräldrar 
utan akademisk utbildning, men dessa studenter lockas till 
andra utbildningar och till andra lärosäten än de studenter som 
traditionellt befolkat högskolan. Samtliga tidigare studier av fe-
nomenet bygger dock på jämförelser över endast två generat-
ioner (förälder och student). Det har hävdats att tvågenerat-
ionskorrelationen är ett ofullkomligt mått på social segregation 
och riskerar att underskatta effekten. Detta bidrag undersöker 
därför om segregationen går längre än så; med hjälp av en tidi-
gare föreslagen metod för att studera social mobilitet, under-
söks i vilken utsträckning en students förfäders utbildnings-
nivå inverkar på en students val av studieort. Analysen indike-
rar att den sociala segregationen mellan lärosäten existerar 
även med hänsyn till ett grovt mått på tidigare generationers 
utbildningsnivå, vilket förstärker tidigare studiers slutsatser 
om att social bakgrund i hög grad påverkar val av lärosäte.  

Oberoende av de samhälleliga effekterna, innebär detta att 
olika lärosäte mottar studenter med olika bakgrund, en faktor 
som måste beaktas av den högskolelärare som vill ge förutsätt-
ningar för den högkvalitativ utbildning högskolelagen föreskri-
ver, och av högskolor i sitt val av utvecklingsstrategi. Detta bi-
drag avslutas därför med en diskussion över vad situationen 
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innebär för högskolepedagogisk utveckling och strategi utifrån 
perspektivet av ett lärosäte såsom Högskolan Kristianstad 
(HKR).  

Reformer och den segregerade högskolan 
Akademin har historiskt varit en segregerad miljö, med en un-
derrepresentation framförallt av kvinnliga studenter och stu-
denter med arbetarklassbakgrund (Högskoleverket, 2006). 
Därför genomfördes högskolereformen 1977 med ett uttalat 
politiskt syfte, nämligen att öka tillgängligheten till akademisk 
utbildning och ”därmed främja den sociala utjämningen” (Ut-
bildningsdepartementet, 1975). Redan inom den stora refor-
men hade antalet utbildningsplatser och utbildningsorter ex-
panderat kraftigt med etableringen av universitetsfilialer i Öre-
bro, Karlstad, Växjö och Linköping. Men det var först i och med 
reformen 1977 som det kom att etableras ett stort antal obero-
ende s.k. nya högskolor, utspridda över hela landet. Flera av 
dem hade tidigare haft eftergymnasial utbildning som nu inkor-
porerades i de nya högskolorna; så var fallet exempelvis med 
HKR som bildades 1977, delvis genom en inkorporering av en i 
Kristianstad redan förlagd lärarutbildning. 

Flera andra reformer genomfördes för att öka högskolans till-
gänglighet. Exempelvis etablerades generösa studiemedelssy-
stem. Särskilda studentbostäder uppfördes snabbt och i stor 
skala; Delphi och Sparta i Lund, och Lappkärsberget i Stock-
holm är välkända exempel som fortfarande huserar många stu-
denter. 

I vilken utsträckning lyckades då reformerna minska snedre-
kryteringen? En första anblick visar på ett lovande utfall. Ande-
len kvinnor och andelen studenter med arbetarbakgrund ökade 
kraftigt efter reformens införande (Högskoleverket, 2006), och 
andelen studenter med utländsk bakgrund som går vidare till 
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högskolan skiljer sig idag inte märkbart från befolkningen i öv-
rigt (SCB, 2013). Denna breddning har också uppmärksammats 
från ett högskolepedagogiskt perspektiv. Att antalet studenter 
från studieovana hem ökar, och att en större andel av befolk-
ningen studerar på högskola ställer krav på bättre kunskaper 
om vad som utgör effektivt lärande och hur studenter motive-
ras till djupinlärningsstrategier; kanske var ett monotont reci-
terande följt av stora salstentamina tillräckligt för att en liten 
grupp av självmotiverade studenter, som redan från hemmiljö 
införlivat det akademiska tänkandet och angreppssättet, skulle 
lyckas med sina studier, men så är knappast fallet i den nya ut-
byggda högskolan. Högskolans expansion beskrivs därför ofta 
som en viktig orsak till att det högskolepedagogiska tänkandet 
och den högskolepedagogiska metodiken behöver utvecklas 
(exempelvis Biggs, 2003).  

En djupare analys av i vilken grad reformarbetet minskat seg-
regationen visar dock att den i mycket kvarstår, men att den, 
med ord lånade från Broady m.fl. (2004, s. 1) ”flyttat in i högs-
kolan”. Samtidigt som allt fler och allt bredare befolkningsgrup-
per bedriver högskolestudier, kvarstår en segregation i vilka 
utbildningar man läser och vid vilka lärosäten man studerar. 
Studenter med högutbildade och/eller ekonomiskt resurs-
starka föräldrar är överrepresenterade på traditionellt pre-
stigefulla utbildningar med högt söktryck, exempelvis utbild-
ningarna till läkare, psykolog och arkitekt (Svensson, 2006; 
SCB, 2013). Samma grupp är underrepresenterad inom utbild-
ningar som traditionellt ansetts mindre prestigefyllda och har 
lägre söktryck, såsom utbildningarna till förskolelärare, tand-
hygienister och yrkeslärare (SCB, 2013). Föräldrarnas bak-
grund förefaller således ha stor betydelse för studenternas stu-
dieval. Samma slutsats drar Broady m.fl. (2004) efter att ha ap-
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plicerat en multivariat analysmetod på sambandet mellan stu-
denters bakgrund och studieval. De tre mest betydelsefulla fak-
torerna för att förklara en students val av utbildning visar sig 
vara (i fallande ordning) studentens kön, föräldrarnas utbild-
ningsnivå och föräldrarnas ekonomiska resursstarkhet (Broady 
m.fl., 2004).  

Segregationen inom högskolan syns inte enbart i vilka utbild-
ningsinriktningar studenterna väljer, utan också i vilka lärosä-
ten studenterna förlägger sina studier vid. De nya högskolorna 
(termen används här för att beskriva lärosäten som idag är 
högskolor och som fick benämningen i samband med reformen 
1977 eller senare, exempelvis Kristianstad, Halmstad och 
Borås) lockar främst studenter från studieovana hem, medan 
de traditionella universiteten (exempelvis Lund och Uppsala) 
och de internationellt högrankade lärosätena (exempelvis Ka-
rolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm) i högre 
utsträckning lockar studenter med akademikerbakgrund 
(Broady m.fl., 2004; SCB, 2013). Valet av utbildningsinriktning 
och utbildningsort hänger givetvis i stor utsträckning ihop; de 
nyare högskolorna erbjuder sällan långa högstatusutbildning-
arna med högt söktryck, utan har en stor andel studenter i kor-
tare utbildningar, ofta av den typ där studenter med arbetar-
bakgrund är normal- eller överrepresenterade. På HKR kan 
man exempelvis inte studera till läkare men till sjuksköterska, 
inte till civilingenjör men till högskoleingenjör och inte till 
tandläkare men till tandhygienist. Fördelningen av utbildningar 
förefaller dock inte vara den enda anledningen till den observe-
rade segregationen mellan högskolor; också inom en och 
samma utbildning sker en segregation mellan lärosätena base-
rad på social bakgrund (Broady m.fl., 2004).  
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En flergenerationsmetod för att mäta  
segregation 
Samtliga dessa tidigare studier av social segregering inom hög-
skolan baseras på s.k. tvågenerationsmått. Studierna jämför 
studenternas utbildningsval utifrån deras föräldrars utbild-
ningsnivå (oftast utifrån föräldern med högst utbildning, se 
t.ex. Svensson, 2004 eller SCB, 2013) eller ekonomiska ställ-
ning. Därmed tar de endast hänsyn till utbildningsnivåns ärft-
lighet i ett led. Detta kan vara problematiskt eftersom det inte 
säger någonting om hur statisk segregationen är.  

Förenklingen som det innebär att förlita sig på tvågenerations-
mått är vanlig i studier av social segregering och social mobili-
tet och bygger på antagandet att korrelationer över flera gene-
rationer kan erhållas genom att multiplicera ihop erforderligt 
antal tvågenerationskorrelationer (en per generation). Meto-
den har nyligen utsatts för hård kritik av den amerikanska eko-
nomen Gregory Clarke (2014). Clarke visar att metoden över-
skattar den långsiktiga sociala rörligheten eftersom varje mått 
på social status är ofullkomligt. Antag att det finns en under-
ordnad ”social status” som vi inte kan mäta direkt utan endast 
indirekt genom ett eller flera ofullständiga mått, exempelvis ut-
bildningsnivå, inkomst eller preferens för modern konst. Om vi 
använder samma mått över flera generationer leder osäker-
heten i måttets beskrivning av den underliggande sociala statu-
sen till ett systematiskt fel som växer med antalet generationer 
(se Clarke, 2013, s. 30ff för en utförligare beskrivning och här-
ledning).  

Om vi är intresserade av hur cementerad högskolans segregat-
ion är över längre tidsperioder, bör vi enligt Clarkes resone-
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mang, undersöka inte bara samband mellan en students utbild-
ningsval och föräldrarna, utan också med långt tidigare gene-
rationer.  

Efternamnsbaserade mått på segregation och social 
rörlighet 
Clarke har själv använt karakteristiska och ovanliga efternamn 
för att studera segregation och social rörlighet i en rad länder 
och tider (Clarke, 2013, 2014). Metoden kan kortfattat beskri-
vas i tre steg. Först identifieras en uppsättning karakteristiska 
eller ovanliga efternamn som under en viss tidsperiod burits av 
personer med antingen högre eller lägre social status än ge-
nomsnittet. I andra steget mäts hur antalet bärare av dessa ef-
ternamn förändrats över tid i förhållande till befolkningsmäng-
den i landet. För varje år erhölls andelen av befolkningen som 
tillhör den studerade efternamnsgruppen. I tredje steget mäts 
antalet bärare av efternamnen i en sammanslutning som indi-
kerar status, exempelvis medlemskap i advokatsamfund eller 
inskrivning som student vid ett elituniversitet. Om efternamns-
gruppen varken var över- eller underrepresenterad skulle den 
förekomma i den studerade gruppen ungefär lika ofta som i be-
folkningen i stort. Genom att ställa andelen med efternamnet i 
relation till den förväntade andelen (från befolkningen i stort) 
erhålls ett jämförelsetal. Jämförelsetalet beskriver förekomsten 
av ättlingar till efternamnsgruppen jämfört med den andel som 
förväntats om ursprung inte spelat någon roll. (Jämförelsetalet 
konstrueras därmed efter samma generella metod och har 
samma generella tolkning som UKÄs tvågenerationsbaserade 
jämförelsetal, t.ex. UKÄ, 2015.) Jämförelserna visar exempelvis 
att ättlingar till studenter vid prestiguniversiteten Oxford och 
Cambridge är överrepresenterade bland studenter flera hundra 
år efter att deras förfäder först identifierats som en utbild-
ningsmässig elit (Clarke, 2014). 
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Clarkes analyser visar därmed att den sociala skiktningen inom 
det brittiska elitutbildningsväsendet är betydligt mer cemente-
rat än vad tidigare studier kunnat påvisa (Clarke, 2014). 

Valet av efternamn som markör motiveras med att de är rela-
tivt lätta att spåra mycket långt tillbaka i tiden. Dessutom är de 
en god indikator på släktskap, i alla fall när det gäller ovanliga 
efternamn. Clarke har applicerat metoden också på Sverige. 
Clarke (2013) föreslår en rad olika svenska namnformer som 
indikativa för social status för förfäder till idag levande ätt-
lingar. Förutom våra traditionella patronymikon (dvs. efter-
namn bildade av faderns förnamn) identifieras flera andra ka-
rakteristiska svenska efternamnsgrupper. Adelsmän har länge 
haft specifika och skyddade namn i Sverige, oftast med kopp-
ling till heraldik eller de utländska regioner de kommit från in-
nan deras anfader upptagits i Riddarhuset. Många borgare, 
hantverkare m.fl. har bytt sina ursprungliga patronymikon, ofta 
till naturinspirerade namn (exempelvis Lindström, Bergvall el-
ler Strandkvist). En annan specifik form av namnbyte, som 
framförallt var populär på 1800-talet, var att i samband med 
akademisk utbildning latinisera sitt namn (bruket finns kvar 
exempelvis i promoveringstal); dessa latiniserade efternamn 
sluta ofta på –ius eller –eus (exempelvis Daléus och Danius). 
Att idag bära ett sådant namn är således indikativt för att ha 
haft åtminstone en manlig förfäder i 1800-talets utbildningse-
lit. Det är framförallt bland bonde- och arbetarklassen som pa-
tronymikon behölls, och det var främst där de med namnrefor-
men 1904 omvandlades till dagens ärftliga sonnamn. Att idag 
bära ett sonnamn kan således ses som en indikation på att san-
nolikheten är låg för att ens förfäder var en del av 1800-talets 
utbildningselit. 
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Det bör här påpekas att efternamnsklassificeringen givetvis är 
ett mycket grovt mått på social status. Det finns gott om undan-
tag, både ekonomiskt och akademiskt framgångsrika släkter 
med sonnamn och icke-akademiska släkter med latiniserade el-
ler adliga namn. Dessutom beskriver efternamnen bara ärftlig-
het på fädernet. Efternamn är därför en mycket dålig metod för 
att klassificera enskilda individer. Clarke (2013) har dock visat 
att måttet har relevans när det används på aggregerade data - 
när det används som beskrivningar av genomsnittet över ett 
stort antal individer. (Läsaren hänvisas till Clarke (2014) för en 
mer utförlig diskussion om efternamnsmåttets för- och nackde-
lar och komplicerande faktorer, exempelvis förekomsten av 
namnbyten och social status nedärvd via mödernet). 

I denna studie används namntyperna som indikatorer på vilken 
bakgrund förfäderna hade för flera generationer sedan, son-
namn som indikator för arbetarklassbakgrund och ett latinise-
rat namn som indikator på hög utbildningsnivå. 

Frågeställning och syfte 
Clarke har visat att bärare av latiniserade namn (och adliga 
namn) är gravt överrepresenterade bland de studenter som 
lägger fram magisteruppsatser på universiteten i Uppsala och 
Lund (Clarke, 2013). Detta indikerar att det finns ett starkt 
samband mellan sannolikheten att studera vid dessa svenska 
prestiguniversitet och förfädernas utbildningsnivå, åtminstone 
hundra år tillbaka i tiden. Utifrån statistik baserad på tvågene-
rationsmått är det därför intressant att undersöka i vilken mån 
det också förekommer social segregation mellan olika lärosä-
ten utifrån denna variabel. Avsikten med detta bidrag är därför 
att applicera Clarkes metod på de studenter som publicerat 
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kandidatuppsatser vid svenska lärosäten under det senaste de-
cenniet, dels för att undersöka omfattningen av segregationen, 
dels för att diskutera implikationer för de nya högskolorna.  

Metodbeskrivning 
Denna studie följer i stort sett upplägget som föreslogs av 
Clarke (2013) för att analysera jämförelsetal för magisterupp-
satser från Lund och Uppsala. Här appliceras den dock på kan-
didatuppsatser på nio olika svenska lärosäten (se Tabell 1). 
Alla uppsatser registrerade på en av två nationella databaser 
med studentuppsatser (DIVA 2015, Uppsök 2015) mellan 2004 
och 2014 analyserades (totalt 58 104 uppsatser). Eftersom 
varje uppsats kan ha mer än en författare innebär det att 
68 187 individuella namn ingår i analysen. En genomsökning 
av samtliga tillgängliga kandidatuppsatser gav antalet studen-
ter från de olika namngrupperna för varje lärosäte. För att 
översätta dessa frekvenser till jämförelsetal, delades de med 
den förväntade frekvensen, det vill säga andelen av invånarna i 
lärosätets upptagningsområde som hade denna typ av efter-
namn. Andelen av invånare i varje län med namn i de olika 
grupperna skattades utifrån Svensk Dödsbok (Riksarkivet, 
2015), som andelen döda som fötts efter 1930 med denna typ 
av namn och som dött i länet fram till och med 2013. Frekven-
serna kombinerades med uppgifter om hur stor andel av stu-
denter som varje år skrivits in vid de olika lärosätena från re-
spektive län. Tabell 2 illustrerar principen för hur de förvän-
tade frekvenserna erhölls för studenter antagna till HKR höst-
terminen 2005. Första kolumnen visar andelen studenter som 
rekryteras från respektive län, medan andra och tredje kolum-
nerna visar de relativa förekomsten av namnformerna i de 
olika länen beräknade från Svensk Dödsbok. Den nedersta ra-
den visar den förväntade andelen ur respektive namngrupp för 
studenter antagna till HKR hösten 2005, erhållen genom radvis 
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multiplikation följt av summering över länen. Siffrorna visar att 
om HKR skulle lockat ett representativt urval av studenter från 
sitt upptagningsområde så skulle andelen med son-namn varit 
38 procent och andelen med latiniserade namn varit 0,38 pro-
cent. Dessa siffor ställs i denna studie i relation till andelen stu-
denter som publicerat godkända kandidatuppsatser med denna 
namnform för att bilda jämförelsetalet. Ett jämförelsetal under 
1 innebär underrepresentation och jämförelsetal över 1 inne-
bär överrepresentation. På grund av tidsförskjutningen mellan 
när en student påbörjat en utbildning och när en kandidatexa-
men kan tas ut, förskjuts de förväntade frekvenserna med tre 
år relativt namnfrekvenserna bland kandidatuppsatserna. De 
förväntade frekvenserna från Tabell 2 (baserade på studenter 
antagna 2005) jämförs således enbart med namnfrekvenserna 
bland examensarbeten från 2008.  
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 Lärosäte URANK 
20141  

Andel  
dis-
puterade 
lärare2 [%] 

Antal 
kandi-
dat-exa-
mina 
20143 

Relativ  
forskningsintensi-
tet4 

G
ru

pp
 1

 

Uppsala 
universitet  

7 63 1 911 1,5 

Linköpings 
universitet 

8 63 1 563 0,94 

Göteborgs 
universitet 

9 65 2 438 1,2 

G
ru

pp
 2

 

Högskolan 
i Borås 

16 42 956 0,076 

Malmö 
högskola 

17 47 746 0,23 

Högskolan 
i Halmstad 

18 45 629 0,15 

G
ru

pp
 3

 

Högskolan 
Kristian-
stad 

25 40 585 0,096 

Högskolan 
Dalarna 

26 40 489 0,18 

Högskolan 
i Skövde  

28 40 524 0,13 

 
Tabell 1. Jämförelser mellan de nio analyserade lärosätena 

1) Källa: URANK (2015). 
2) Medel mellan 2008-2014. Källa UKÄ (2015). 
3) Källa: UKÄ (2015). 
4) Beräknad som forskningsfinansiering 2012 i Mkr (UKÄ, 
2013) dividerat med antalet kandidatexamina 2014 (UKÄ, 
2015).  
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Län 

Rekrytering1  Andel2 –son Andel2 -ius och -
eus 

Blekinge 10% 
53% 

0,23% 

Dalarnas 0,2% 
31% 

0,46% 

Gotlands 0,1% 
33% 

0,43% 

Gävleborgs 1% 
30% 

0,31% 

Hallands 0% 
47% 

0,42% 

Jämtlands 0,3% 
38% 

0,54% 

Jönköpings 0,3% 
39% 

0,26% 

Kalmar 0,8% 
48% 

0,37% 

Kronobergs 2% 
47% 

0,25% 

Norrbottens 0% 
26% 

0,00% 

Okänt3 20% 
32% 

0,47% 

Skåne 60% 
38% 

0,37% 

Stockholms 0,6% 
19% 

0,82% 

Södermanlands 0,2% 
32% 

0,50% 

Uppsala 0,2% 
27% 

0,56% 

Värmlands 0,2% 
42% 

0,26% 

Västerbottens 0% 
29% 

0,28% 

Västernorrlands 0,3% 
24% 

0,34% 

Västmanlands 0,2% 
28% 

0,51% 

Västra Götalands 3% 
37% 

0,41% 

Örebro 0,1% 
35% 

0,50% 

Östergötlands 0,6% 
36% 

0,47% 

Förväntad frekvens  
38% 

0,38% 
 
Tabell 2. Exempel på hur de förväntade frekvenserna för namn-
grupperna beräknats. Baserat på rekryteringen till HKR höstter-
minen 2005 

1) Högskolans nybörjare, höstterminen 2005 enligt UKÄ 
(2015). 
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2) Andelen av personer födda efter 1930 och som dött i länet 
med namn som slutade på -son respektive -ius eller –eus (en-
ligt Riksarkivet, 2015).  
3) UKÄs statistik innehåller en kategori ”okänd”. Här används 
namngruppsfrekvenserna av det nationella medelvärdet.  

En jämförelse mellan ett nytt och gammalt  
lärosäte 
Figur 1 visar jämförelsetalen för studenter som publicerat kan-
didatuppsatser mellan 2004 och 2014 på HKR och Uppsala Uni-
versitet (UU). Betydande skillnader kan ses mellan lärosätena. 
Medan studenter med latiniserade namn på HKR förekommer 
ungefär i samma omfattning som de gör i lärosätets upptag-
ningsområde i stort, är de nästan dubbelt så vanliga bland UU-
studenter som i upptagningsområdet i stort. Motsatt förhål-
lande gäller för studenter med sonnamn, på UU är de något un-
derrepresenterade och på HKR är de något överrepresente-
rade. Observera att dessa skillnader kvarstår efter att hänsyn 
tagits till att andelen individer med de olika namnformerna 
skiljer sig åt mellan de olika regionerna. Andelen av befolk-
ningen med sonnamn är exempelvis högre i Skåne än i Uppsala 
och andelen med latiniserade namn är vanligare i Uppsala, men 
jämförelsetalen tar hänsyn till detta genom att dividera fak-
tiska namnfrekvenserna med de förväntade frekvenser beräk-
nade utifrån lärosätets upptagningsområde (jämför Tabell 2).  
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Figur 1. Jämförelsetal för namngrupperna bland kandidatupp-
satsförfattare på HKR och UU 2004-2014. Beräkningarna base-
ras på 2225 (1964) sonnamn och 21 (84) latiniserade namn på 
HKR (UU) 
 

Jämförelser mellan fler lärosäten 
HKR och UU är två högst olika lärosäten. UU är nordens äldsta 
universitet, etablerat 1477. Det åtnjuter högt internationellt 
anseende och tillskriver sig inte mindre än åtta Nobelpris. HKR, 
å andra sidan, är en relativt ny högskola. Antalet disputerande 
lärare och förhållandet mellan forskning och undervisning är 
lågt. URANK rankar därför lärosätet i den nedre tredjedelen av 
den nationella ligan (se Tabell 1). Men det är vanskligt att gene-
ralisera kring korrelationen mellan ett lärosätes prestige och 
studentgrupper utifrån två exempel. Figur 2 visar därför jämfö-
relsetalen för studenter med latiniserade respektive sonnamn 
från en analys av nio svenska lärosäten uppdelad i tre grupper. 
Gruppindelningen har gjorts utifrån en oberoende rankning av 
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svenska lärosäten som väger samman en rad mått såsom ande-
len disputerade lärare, andelen behöriga förstahandssökande 
per utbildningsplats, andel forskning på lärosätet etc. (URANK, 
2015). Lärosäten i Grupp 1 återfinns inom topp-tio av de 
svenska lärosätena och representeras av universiteten i Upp-
sala, Linköping och Göteborg. Grupp 2 innehåller lärosäten i 
mitten av rankinglistan (plats 16-18), och representeras av 
högskolorna i Borås, Malmö och Halmstad. Grupp tre innehåller 
högskolor på den nedre delen av rankingen och representeras 
av HKR, Högskolan i Skövde och Högskolan i Dalarna. Figuren 
visar en systematisk trend i den relativa representationen av 
sonnamn mellan de tre grupperna. Ju högre rankade, desto 
färre studenter med sonnamn. För latiniserade namn är skill-
naden stor mellan grupp 1-lärosäten och övriga. Studentgrup-
pen är överrepresenterade på lärosäten av alla tre grupperna, 
men kraftigare överrepresenterade på lärosäten i Grupp 1, dvs. 
de traditionsbundna och högrankade universiteten.  

 

Figur 2. Jämförelsetal. Skillnader mellan lärosäten utifrån 
URANK för 2014 (URANK, 2015) 

Latiniserade namn Sonnamn

Jä
m

fö
re

ls
et

al

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3



  

39 
 

En jämförelse mellan tvågenerationsmått och  
efternamnsrepresentation 
Fram till 2007 mätte UKÄ jämförelsetal av olika sociala grupper 
utifrån den mer traditionella tvågenerationsmetoden. UKÄ be-
räknade, för varje lärosäte och år, exempelvis jämförelsetal uti-
från andelen studenter med arbetarbakgrund och ett jämförel-
setal utifrån andelen studenter med hög utbildning. Utifrån 
Clarkes (2014) argumentation kan jämförelsetalen för de lati-
niserade namnen tas som ett mått på överrepresentationen av 
studenter med hög utbildning längre tillbaka i släkten, medan 
jämförelsetalen för sonnamnen kan ses som ett mått på under-
representationen av studenter utan akademisk eller högre-
ståndsbakgrund längre tillbaka i släkten. En jämförelse mellan 
de båda jämförelsetalen ger oss därmed en möjlighet att under-
söka rörlighet över åtskilliga generationer. Figur 3 visar, för 
vardera av de nio undersökta lärosätena, UKÄs tvågenerations-
mått av jämförelsetalet på den horisontella axeln (medelvärdet 
av måttet mellan 2004 och 2007) och det efternamnsbaserade 
jämförelsetalet på den vertikala axeln (medelvärdet mellan 
2004 och 2014). De två måtten är tydligt korrelerade (+0,81 för 
studenter med hög utbildningsbakgrund och +0.60 för arbetar-
bakgrund).  
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Figur 3. Jämförelse mellan UKÄ-statistikens jämförelsetal (UKÄ, 
2015) och de två efternamnsmått som använts i denna studie 
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Efternamnsmetoden och dess implikationer 
Analysen i denna studie visar att den tidigare påvisade sociala 
segregationen inom högskolan, där studenter med arbetarbak-
grund i högre utsträckning återfinns på de nya lärosätena och 
studenter med traditionell akademisk bakgrund återfinns inom 
de högrankade lärosätena, kvarstår även om man använder 
mått på studentens bakgrund som sträcker sig över flera gene-
rationer. Hur icke-önskvärt, allvarligt eller olycksbådande detta 
är blir en närmast politisk fråga. Högskolelagens formulering 
om skyldighet att ”aktivt främja och bredda rekryteringen till 
högskolan” (Högskolelagen, 1992:1434, §5) behöver inte tolkas 
som att breddningen skall fördelas jämnt över alla högskolor. 
Högskolestudier är avgiftsfria i Sverige och studiemedel delas 
ut till de som vill studera  oavsett ämnesval eller social bak-
grund. Särskilda studentbostäder (framförallt i närheten till de 
traditionella universiteten) tillhandahålls också enligt formella 
kösystem, vilket möjliggör även för studenter utan de rätta 
kontakterna att skaffa bostad på studieorten. Oberoende och 
tillgängliga rankningssystem såsom URANK och UKÄs statistik-
databas gör det dessutom möjligt för studenter att få informat-
ion om skillnader mellan lärosäten även om familj, släkt och 
vänner inte har erfarenhet av högskolestudier. Därmed kan 
man argumentera för att det saknas formella barriärer mot att 
studenter med icketraditionell bakgrund skall kunna studera 
på internationellt högrankade och traditionsbundna lärosäten. 
Huruvida denna likhet i möjligheter är tillräcklig när de inte ger 
likhet i utfall blir därmed en politisk snarare än en akademisk 
fråga. En rad förslag på hur högskolesystemet i allmänhet och 
antagningssystemet i synnerhet kunde reformeras för att 
minska skillnaderna i utfall har föreslagits (t.ex. Svensson, 
2006 eller Högskoleverket, 2006). Men oavsett om man anser 
att situationen måste åtgärdas, och i så fall vilken metod man 
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förordar, behöver vi som högskolelärare diskutera implikation-
erna både för vår undervisning och för högskolans utvecklings-
möjligheter. Som högskolelärare har vi till uppgift att ge förut-
sättningar för ett gott studentanpassat lärande. Att olika högs-
kolor attraherar studenter med olika bakgrund har därför bety-
delse för hur högskoleundervisning bör bedrivas. Studenter 
vars föräldrar saknar akademisk bakgrund kan ha en sämre 
förförståelse för vad det innebär att bedriva akademiska stu-
dier. Dessutom visar exempelvis Broady m.fl. (2004) att stu-
denter vid de nya högskolorna oftare har sämre förkunskaper 
(mätt i form av gymnasiebetyg eller högskoleprovsresultat) än 
studenter vid övriga lärosäten. Ett ökat antal studenter som 
saknar akademisk bakgrund och studenter med sämre förkun-
skaper ses ofta som en stor utmaning för den moderna högsko-
lan, oftast i ordets negativa mening (t.ex. Scott, 1995). Den för 
svensk högskolepedagogisk utveckling så inflytelserika John 
Biggs (2003) pekar också på detta faktum som den kanske vik-
tigaste orsaken till att högskolelärare behöver reformera sin 
undervisning. Men akademisk segregation gör att utmaningen 
fördelas olika över olika lärosäten. Det är än mer relevant för 
de nya högskolorna som saknar prestigutbildningar och hög in-
ternationell ranking än för de traditionella universiteten. De 
nya högskolorna tar emot en större andel av de studenter som 
Biggs menar behöver mer aktivt stöd för att använda högre 
kognitiva metoder i sitt lärande (Biggs, 2003, s. 3ff). Det är 
dock viktigt att påpeka att det här inte handlar om att hitta 
högskolepedagogiska metoder som är särskilt lämpliga för de 
olika studentgrupperna eller för de olika lärosätena. Förutom 
att detta riskerar cementera skillnaderna så saknas det mig ve-
terligen vetenskapligt stöd för att en sådan uppdelning är rele-
vant. Istället handlar det om att inse skillnaderna av i vilken 
grad olika lärosäten aktivt behöver arbeta med effektiv, evi-
densbaserad och beforskad högskolepedagogisk utveckling; 
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HKR behöver, med andra ord, arbeta hårdare med att främja 
god inlärning än Uppsala universitet för att fullgöra sitt under-
visningsuppdrag.  

Som ett litet ”nytt” lärosäte behöver man ställa sig frågan vil-
ken utvecklingsväg man vill följa. En möjlighet är att genom er-
övrandet av högstatusutbildningar eller doktorer och expande-
rande spjutspetsforskning arbeta sig uppåt i den nationella och 
internationella rankingen (Linköpings universitet är ett strå-
lande exempel på att detta är möjligt; 1967 etablerat som en 
universitetsfilial och idag erkänd som en av landets högst ran-
kade lärosäten). Men det finns också en annan strategi, nämli-
gen att vända utmaningen som skapas av studentgruppen till 
en fördel och arbeta, inte för att efterlikna de större universite-
ten, utan för att uppnå en annan typ av excellens. De krav som 
den akademiska segregationen ställer på högklassig högskole-
pedagogisk forskning och utveckling föreslår att de nya hög-
skolorna har goda förutsättningar för att utvecklas till konkur-
renskraftiga centrum för högskolepedagogisk utveckling.  

HKR har som ett relativt litet lärosäte tagit ett antal högskole-
pedagogiska initiativ, exempelvis genom högskolepedagogiska 
kurser, utgivning av tidskriften Högskolepedagogisk debatt och 
ett formaliserat högskolepedagogiskt meriteringsprogram. Allt 
för att underlätta och motivera sina lärare att arbeta med hög-
skolepedagogisk utveckling. Dessa initiativ är visserligen lov-
värda, men inte tillräckliga med tanke på lärosätets situation. 
Högskolelagens krav på ett nära samband mellan forskning och 
undervisning (SFS, 1992:1434, §3) kan inte bara tolkas som att 
krav på att utbildningens innehåll skall vara forskningsanknu-
tet, utan också som att utbildningens forskning, metoder och 
perspektiv skall beforskas. Det räcker då inte att utbilda hög-
skolelärare i högskolepedagogisk teori, att uppmana lärare att 
utveckla sina undervisningsmetoder i relation till denna teori 
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eller ens att för eget bruk utvärdera effekterna av förändringar.    
Högskolepedagogiska utvecklingsprojekt måste utföras i kom-
munikation med internationell forskning och dess resultat bör 
publiceras i internationella tidskrifter. På så sätt undviker vi att 
lägga stora resurser på alltför partikulära utvecklingsprojekt 
och etablera sann och generell högskolepedagogisk kompetens 
(enligt sentensen nil sequitur geminis ex particularibus 
unquam). På detta sätt kan HKR utnyttja den utmaning segre-
gationen innebär för att hitta sin egen väg till excellens och re-
nommé, och samtidigt verka för ytterligare demokratisering av 
högre utbildning.  
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Undervisning på distans –  
framtiden för universitet och  
högskolor? Ett exempel från astro-
nomiundervisning på Högskolan 
Kristianstad 
Urban Eriksson 
 

Sammanfattning 
Dagens studenter är mycket mer flexibla i sina studier än tidi-
gare. Idag läser många studenter kurser på olika universitet 
och högskolor samtidigt. Detta är möjligt genom att många kur-
ser och program ges på distans via internet. I denna artikel dis-
kuteras de möjligheter och begränsningar som jag anser finns 
med den undervisningsform som allt mer präglar undervisning 
vid universitet och högskolor, nationellt och internationellt;  
distansundervisning. 

Inledning 
The most important single factor influencing learning is what the 
learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly. 
Ausubel, Novak, and Hanesian (1978) 

Dessa ord är välkända och innebörden av dem är säkert kända 
av de flesta som undervisar. Om man som lärare inte vet vad 
studenterna kan när de börjar en utbildning eller en kurs, star-
tar man sannolikt undervisningen på en felaktig och för hög 
nivå, med risk att studenterna misslyckas med sitt lärande ef-
tersom de inte ser eller urskiljer samma saker som deras lärare 
gör. Lärarna är ”bra på att urskilja mönster av meningsfull in-
formation som inte är tillgänglig för noviserna” (Bransford, 
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Brown, & Cocking, 2000, p. 33, översättning från engelska) och 
kan både utvärdera och kritisera (Eberbach & Crowley, 2009; 
Schneider & Shiffrin, 1977) denna information utifrån ett disci-
plinärt perspektiv (Eriksson, Linder, Airey, & Redfors, 2014a). 
Denna förmåga saknar studenterna när de börjar en utbildning 
eller kurs. Konsekvenserna av detta kan bli ödesdigra både för 
studenterna och även utbildningsstället. Det ovan beskrivna 
förutsätter dock en mycket viktig men i detta distansutbild-
ningssammanhang förbisedd detalj; läraren måste kunna mer 
än studenten. I detta sammanhang avses inte disciplinära kun-
skaper utan kunskaper i hur man använder virtuella lärmiljöer 
för att på bästa sätt driva undervisningen på distans. Dagens 
studenter är många gånger mycket mer vana vid att hantera, 
och röra sig i, den virtuella världen vilken de är uppvuxna i, än 
vad många universitets- och högskolelärare är. 

Detta är utgångspunkten för mycket av dagens distansunder-
visning. Jag kommer här att reflektera över de erfarenheter 
som jag har efter att ha undervisat på distans i snart 15 års tid, 
mot bakgrund av den snabbt växande mängd forskning som 
finns kring distansundervisning och lärande. 

Bakgrund 
Ett mål med undervisning är att förbereda studenterna så att 
de lyckas i livet. Vad detta innebär kan man naturligtvis disku-
tera men utbildningssystemets roll måste vara att förbereda 
studenterna för framtiden och skapa förutsättningar för dem 
att lyckas. Då kommer samhälle, ekonomi och miljö att utveck-
las på ett positivt vis (Annetta, Folta, & Klesath, 2010). För att 
lyckas med detta idag, och inte minst i framtiden, gäller det att 
studenterna tidigt får möta olika lärmiljöer, där de utmanas att 
snabbt anpassa sig till nya situationer och konstruktivt lösa de 
problem som då kan uppkomma. För detta behöver de vara 
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kreativa (Taylor, Jones, Broadwell, & Oppewal, 2008) och ve-
tenskapligt litterära (Bowden & Marton, 1998; Bruner, 1960; 
Fensham, 2007; Nordic Educational Research Association, 
2009; Roberts, 2007; Webb, 2005; Wellington & Osborne, 
2001).  

Utbildningssystemet skall alltså skapa denna ”produkt” av de 
studenter som kommer till universitet och högskolor för att 
studera. Dessa studenter har under sin uppväxt sannolikt blivit 
vana, eller mycket vana, vid att hantera diverse olika virtuella 
miljöer. Många gånger har de kommit i kontakt med sådana 
miljöer i samband med spel eller liknande på TV-apparater, da-
torer, surfplattor eller smarta telefoner. Det är alltså sådana 
studenter universitet och högskolor möter och skall utbilda.  

Som en konsekvens av sitt datatekniska kunnande väljer en 
växande skara studenter att läsa högre utbildningar på distans 
och via så kallade virtuella lärmiljöer (eng. virtual learning envi-
ronments (VLEs)). Många studenter finner detta dessutom vara 
det mest naturliga sättet att angripa ”problemet” utbildning. 
Dessa digitala verktyg och mötesplatser, med stor variation i 
utformande och användande, har visat sig ha stor potential för 
lärande på ett nytt och effektivt sätt (Annetta et al., 2010; 
Luckin et al., 2012; Mikropoulos & Natsis, 2011; Slater & 
Wilbur, 1997), där begreppet utbildning kan ses med nya ögon. 
Traditionellt utbildas fortfarande många studenter genom före-
läsningar och seminarier, trots att det sannolikt inte är det 
bästa sättet att lära. De virtuella lärmiljöerna utmanar under-
visningen och erbjuder många fler, och för studenterna natur-
liga, sätt att undervisas på. På detta sätt kan alltså utbildning 
och undervisning i stort anses vara i processen av ett para-
digmskifte (cf. Kuhn, 1970). 
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Multitasking vs unitasking 
This audience [students] is the masters of multitasking. They lis-
ten to music, IM, play games, and watch television simultane-
ously without much trouble. In fact, they prefer environments 
such as this. Annetta et al. (2010, p. 109) 

Dessa tänkvärda ord sätter fokus på en detalj i lärandeproces-
sen som diskuterats och fortfarande diskuteras, nämligen vad 
som är en optimal miljö eller förutsättning för att lära sig så 
mycket som möjligt. Inom forskningsområdet ”lära” finns en 
mångfald av teorier som beskriver detta. Denna artikel avser 
inte att gå igenom alla dessa utan väljer att ta avstamp i ett, 
som jag anser, pragmatiskt sätt att se lärande: variationsteorin 
(Bowden & Marton, 1998; Ling & Marton, 2011; Marton, 2014; 
Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004). Utifrån detta per-
spektiv beskriver jag lärande som en process som innehåller 
och utgörs av disciplinärt urskiljande, att lägga märke till, re-
flektera över och skapa mening utifrån ett disciplinärt (eller äm-
nes-) perspektiv (Eriksson et al., 2014a; Eriksson, Linder, Airey, 
& Redfors, 2014b). När så sker har man helt enkelt lärt sig nå-
got nytt, eller lärt sig något på ett nytt sätt, utifrån ett ämnes-
perspektiv. Lärarens roll blir då att skapa förutsättningar så att 
disciplinärt urskiljande kan ske, med utgångspunkt från the 
Anatomy of Disciplinary Discernment (ADD) (för detaljer, se 
Eriksson et al., 2014a), dvs. det måste ske en kommunikation 
mellan parterna som är inblandade i lärprocessen, mellan lä-
rare och student och mellan student och student. Lärarens roll 
blir då att hjälpa studenterna och se lärandet ur studenternas 
perspektiv och lära dem att bli sina egna lärare, dvs. synligt lä-
rande (Hattie, 2009, 2012). 

Det faktum som Annetta et al. (2010) lyfter fram, att studenter i 
dag gör många saker samtidigt, vad många kallar multitasking, 
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kan anses strida mot lärandeteorier inom den kognitiva veten-
skapen (se, till exempel, Ausubel et al., 1978; Dede, Korte, 
Nelson, Valdez, & Ward, 2005; Hegarty, 2011; Mayer, 2009; 
Mayer, 2005; Mayer, Hegarty, Mayer, & Campbell, 2005; Mayer 
& Moreno, 2003) där det ofta diskuteras cognitive load (extra-
neous, essential, generative) och cognitive overload (cf. Chandler 
& Sweller, 1991; Sweller, 2005). Utgångspunkten är att inte ut-
sätta hjärnan för för många intryck samtidigt genom olika sin-
nen (syn, hörsel m.m.) och så kallade modes (stillbilder, text, 
rörliga bilder, formler m.m.) (Kress, 2009, 2010; Kress, Jewitt, 
Ogborn, & Tsatsarelis, 2001; Kress & van Leeuwen, 2001). 
Grundtanken är att det gynnar lärprocessen att minska den så 
kallade extraneous cognitive load, dvs. att i sin undervisning el-
ler sinainstruktioner inte ha med ovidkommande, eller för 
mycket, detaljer eller störande moment av typen musik, filmer i 
bakgrunden, etc. Dagens studenter känner uppenbarligen inte 
till denna problematik utan använder sig dagligen och utan an-
strängning av många olika modes samtidigt, dvs. multitasking, 
när de studerar. 

Asynkrona och synkrona undervisningsmetoder 
Det har sedan länge pågått en debatt huruvida asynkrona eller 
synkrona undervisningsmetoder är bäst. I detta sammanhang 
kan man då definiera synkron undervisning som sådan som är 
live, dvs. där det sker tvåvägskommunikation hela tiden på ett 
för människan naturligt sätt. Motsatsen är asynkron undervis-
ning, där studenten får information (envägskommunikation) 
och sedan förväntas ta denna till sig, varpå detta kommunice-
ras tillbaka till läraren eller andra studenter i någon processad 
form. Detta kan ske via t.ex. chattforum, e-post, etc. En historisk 
extremvariant på detta var de så kallade Hermodskurserna, där 
all kommunikation skedde via vanliga brev. 
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Sedan 1960-talet har undervisningen på universitet ändrat ka-
raktär till att bli all mer socio-konstruktivistisk i att ny kunskap 
skapas i ett socialt sammanhang, i enighet med Lev Vygotskijs 
tankar om hur vi lär (Säljö, 2000). En stor föregångare inom fy-
siken är bl.a. Eric Mazurs sätt att förändra fysikundervisningen 
på MIT till att bli mer interaktiv, med diskussioner och omedel-
bar feedback från läraren (cf. Green, 2014), vad vi idag kallar 
peer instructions (Mazur, 1997). När Eric Mazur införde detta 
arbetssätt på föreläsningarna i sina fysikkurser kunde han kon-
statera att studenterna lärde sig mer och klarade tentamina be-
tydligt bättre än innan. Det gäller alltså att skapa tillfällen för 
studenterna att tala med varandra och ställa frågor när de är 
engagerade i lärprocesser, vilket också gäller för distansunder-
visning (Parker, 1999). Arbetssättet är numera mycket vanligt, 
speciellt på stora universitet och i stora studentgrupper, och är 
bra exempel på hur effektiv undervisning kan bedrivas.  

Kan då detta överföras på distanskurser? Distanskurser har po-
tentiellt möjligheten att erbjuda både asynkron och synkron 
undervisning, och i kombination, samtidigt som de kan ha väl-
digt många studenter. Förutsättningarna är alltså goda för att 
distansundervisning kan vara en undervisningsform som kan 
vara vinnande, om den utförs på ”rätt sätt”. De tidigare proble-
men med att vare sig studenter eller lärare var förberedda på 
vad det innebar att undervisa på distans håller på att försvinna. 
Tidigare upplevde distansstudenter ofta att de var isolerade 
och saknade feedback från läraren, hade en massa tekniska 
problem, samt hade svårt att planera sitt arbete i ensamhet. 
Detsamma gällde många gånger lärarna, som dessutom ofta 
upplevde att de inte hade full kontroll över vad som hände i 
kursen (Cornell, 1999). Dagens studenter är nu mer vana vid 
asynkron kommunikation från sin uppväxt och vardag och 
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detta kanske inte kommer att vara ett problem i framtiden (cf. 
Dede, 2005; Kozma, 1994). 

För att lära sig något är alltså kommunikationen viktig och spe-
ciellt hur denna kommunikation upplevs av studenter och lä-
rare. Det som är viktigt i det sammanhanget är att skapa goda 
förutsättningar för learning experiences, många gånger lika de 
som upplevs när man spelar ett dator- eller videospel (Gee, 
2003, 2005), eller leker (för lägre åldrar) (Dewey, 1916). Även 
det faktum att dagens studenter över lag är mycket vana vid att 
använda, och interagera med, olika virtuella miljöer gör att lä-
rare måste ta detta under övervägande när de skapar sina kur-
ser på distans. Learning experiences behöver byggas in i kon-
ceptet och användas på ett konstruktivt sätt för att skapa goda 
förutsättningar för lärande. En svårighet är att skapa förutsätt-
ningar för situated cognition, dvs. att lärprocesser inte bara 
sker i huvudet på studenter, utan är sammanvävd med den ma-
teriella, sociala och kulturella världen (Gee, 2003). Just den ma-
teriella världen kan upplevas som en svårighet när lärare skall 
planera sina distanskurser. Hur skapar man learning experi-
ences som på ett tydligt sätt kopplar till den materiella världen 
när man rör sig i ett virtuellt medium? 

Undervisa tillgängligt – Hur bygger man upp en 
distanskurs som passar heterogena  
studentgrupper?  
Det finns naturligtvis en mängd olika vägar att gå när man skall 
bygga upp en distanskurs som passar för en mångfald av män-
niskor. Särskilt utmanande är att utforma kurserna, via valda 
distansplattformar, så att dessa kan läsas av alla, inklusive stu-
denter med något handikapp, utan att ta till särlösningar; da-
gens distansplattformat erbjuder tekniken men det gäller att 
utnyttja den på rätt sätt. Det är många överväganden som skall 
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göras och dessa blir olika beroende på vilket ämne det är och 
vilka moment inom ämnet det gäller. Carr-Chellman and 
Duchastel (2000) identifierar några viktiga punkter att över-
väga: 

• Studiehandledningen 
• Kurslitteraturen 
• Uppgifter, övningar, laborationer etc. 
• Bedömda studentexempel  
• Kommunikation inom kursen 
• Interaktiva färdighetsövningar 

Studiehandledningen skall vara studentens huvudsakliga be-
skrivning av vad kursen innehåller, dess struktur och vilka ak-
tiviteter som ingår. Den innefattar så klart också kursbeskriv-
ning, kursplan och litteraturlista, men också annan information 
om alternativ litteratur, kapitel som är viktiga, artiklar, websi-
dor, obligatoriska moment, samt bedömningskriterier. Detta är 
helt enkelt en detaljerad beskrivning av allt som ingår i kursen. 

Kurslitteraturen är central och många gånger avgörande för 
studenten. Den innehåller ofta det som kursen är uppbyggd 
kring och skall därmed läsas. Till detta kommer artiklar i olika 
omfattning. Idag är det viktigt att överväga HUR denna littera-
tur skall presenteras; i bokform eller elektroniskt. Det finns 
mycket som talar för att använda bokformatet (t.ex. att man lä-
ser snabbare) men det blir allt vanligare med e-litteratur. Litte-
raturen finns elektroniskt och kopplad till en mängd anime-
ringar, simuleringar, interaktiva övningar, mm. Detta är ofta 
positivt och passar sannolikt dagens studenter bättre än en 
bok. Ur ett lärandeperspektiv erbjuder denna typ av litteratur 
många fler representationer, vilket forskning visat vara avgö-
rande för att bygga en ämnesförståelse och lära sig ämnet på 
ett djupare plan (Airey & Linder, 2009; Fredlund, Airey, & 
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Linder, 2012, 2013, 2015; Fredlund, Linder, & Airey, 2015; 
Fredlund, Linder, Airey, & Linder, 2014). Idag erbjuder förlagen 
ofta e-böcker och dessa är lätt tillgängliga för studenterna an-
tingen online eller som nedladdade resurser, på datorer, surf-
plattor och smarta telefoner, i ett format som passar dagens IT-
vana studenter. 

De uppgifter, övningar, laborationer m.m. som ingår i kursen 
måste vara väl genomtänkta och kännas relevanta, viktiga och 
autentiska för studenten, annars upplevs de bara som förvir-
rande och blir sannolikt inte gjorda. Dessa är centrala, och de 
kanske viktigaste momenten i hela kursen då de erbjuder le-
arning experiences, vilket litteraturen funnit vara så viktig för 
lärandeprocessen. Idealt skall uppgifterna vara av sådan karak-
tär att studenterna måste leta information från många källor, 
och framför allt inte bara från läraren och kursboken. Uppgif-
terna skall gärna ha en koppling till den senaste forskningen el-
ler forskningsresultaten. Astronomiämnet utvecklas mycket 
fort nu, och det som står i kursboken är redan gammalt när den 
trycks. En annan mycket viktig aspekt i detta sammanhang är 
att ge snabb feedback på uppgifterna studenterna lämnar in. 
Detta hjälper studenterna att förfina sina learning experience 
och dessutom förhindras att de utvecklar alternativa och 
kanske felaktiga uppfattningar (alternative/misconceptions). 

Exempel på bedömda laborationsrapporter, inlämningsuppgif-
ter m.m., som visar vad som krävs för olika betygssteg, är en 
annan viktig beståndsdel i distanskurser och skall följa med 
studiehandledningen som man lämnar ut till studenterna. 
Dessa exempel skall ackompanjeras av tydliga betygskriterier. 
Skälet är att vara transparent i vad som krävs och förväntas av 
studenterna och för att ge en bild av omfattningen på de svar 
eller inlämningar som de förväntas göra (Jönsson, 2010).  
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Kommunikation inom kursen är kanske den mest betydelsefulla 
aspekten som avgör hur en student uppfattar kursen och dess 
innehåll och hur väl studenten lyckas (Forsman, 2011; 
Forsman, Moll, & Linder, 2014). Som nämnts tidigare lär vi ge-
nom att diskutera med andra och därför måste en distanskurs 
läggas upp på så sätt att detta möjliggörs. Det finns tre olika va-
rianter på kommunikation inom kursen: student-innehåll, stu-
dent-student och student-lärare.  

Den första, student-innehåll, avser möjligheterna för studenten 
att via distansplattformen kunna interagera med materialet 
som utgör kursens innehåll. Detta tillhandahålls av kursytan på 
distansplattformen och skall göras så lättöverskådlig och lätt-
förståelig som möjligt. Den andra, student-student, avser möjlig-
heterna att studenterna kan kommunicera med varandra utan 
att läraren behöver vara involverad. Detta är speciellt viktigt i 
kurser där man har många deltagare, eftersom det i praktiken 
blir omöjligt för läraren att hinna med att kommunicera med 
alla studenter om allting.  

Kommunikation mellan studenterna möjliggörs bland annat ge-
nom chattforum, där studenterna asynkront kan uttrycka sig 
om allt möjligt som har med kursen att göra. Det kan till och 
med vara fruktsamt att skapa chattforum som läraren inte har 
tillgång till. Man kan också skapa synkrona forum, där studen-
ter kan träffas för att diskutera diverse saker. Min erfarenhet är 
dock att detta inte används så mycket; studenterna föredrar 
asynkron kommunikation. Slutligen kan man använda e-post 
för att kommunicera, vilket ibland kan vara bra, men också be-
gränsande i att det lätt bara blir kommunikation mellan två 
personer eller, om man gör e-postlistor, en mängd meddelan-
den som inte alltid känns relevanta. Dock har den en viktig 
funktion i att utgöra en privat kommunikationsmöjlighet mel-
lan lärare och student, vad gäller betyg, uppgifter, problem 
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m.m. Dessutom är det en bra kommunikationsväg om det hän-
der något, någon blir sjuk, eller en föreläsning måste ställas in 
eller flyttas. De flesta läser idag sin e-post betydligt oftare än de 
loggar in på kursytan i distansplattformen.  

Slutligen, i kommunikationen mellan student-lärare, vill jag 
lyfta fram de stora vinsterna med synkrona kommunikations-
möjligheter, då det efterliknar den naturliga kommunikationen 
mellan individer. I dagens olika distansplattformer kan man på 
olika sätt online hålla föreläsningar och diskussioner där alla 
kan vara med och vara aktiva. Ett i mina ögon bra exempel är 
Adobe Connect (AC), där man kan hålla föreläsningar eller mö-
ten online inkluderat video, ljud och chatt samtidigt. Här kan då 
läraren få direkt feedback på om studenterna är med eller om 
man behöver diskutera något område mer i detalj. Studenterna 
gynnas på samma sätt av denna kommunikationsmöjlighet då 
de på ett naturligt sätt kan diskutera det aktuella innehållet, 
både med läraren och de andra studenterna, och på så sätt 
skapa en bättre learning experience. I princip ger denna typ av 
interaktion samma möjligheter som om man satt i en sal till-
sammans, men också fler möjligheter då alla kan få en chans att 
uttrycka sig i chatten eller diskussionen. I en vanlig sal hade 
kanske inte alla studenter utnyttjat möjligheten att ställa frågor 
när ett visst innehåll diskuteras och då går lätt ögonblicket 
förbi.  

Till sist vill jag nämna interaktiva färdighetsövningar. Detta är 
övningar som utnyttjar de möjligheter som datorer idag kan ge 
med t.ex. Java-applikationer av olika slag. Inom naturveten-
skapen är det viktigt med laborationer, men när man läser en 
distansutbildning är det omöjligt att göra laborativa moment 
som kräver speciell utrustning. Därför utnyttjas interaktiva öv-
ningar i allt mer omfattande grad inom naturvetenskapen i all-
mänhet och astronomi i synnerhet; för att studera universum 
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behöver vi semiotiska resurser (representationer, aktiviteter 
och verktyg (Airey & Linder, 2009)) som är uppbyggda av re-
presentationer av astronomiska objekt och processer. Dessa se-
miotiska resurser kan vara animeringar och simuleringar som 
ligger på nätet och som studenterna kan använda och manipu-
lera, och på det viset skapa den upplevelse och variation som 
krävs för att lära sig, då de skapar en känsla av embodied em-
pathy for complex systems (eng.) (Gee, 2005). I princip är såd-
ana semiotiska resurser det enda som erbjuds, då universum är 
så oerhört stort och otillgängligt för oss människor. Dessbättre 
är många idag duktiga på att utveckla denna typ av resurser, 
men samtidigt gäller det att kontrollera att kvalitén är tillräck-
ligt hög. För bra exempel, se t.ex. the Nebraska Astronomy Ap-
plet Project (http://astro.unl.edu/naap/). 

Sammanfattningsvis kan man säga att ovanstående bör beaktas 
när man som lärare skapar och lägger upp sin distanskurs. 
Samtidigt måste man också vara medveten om att olika lärare 
och studenter har olika uppfattningar om hur en distanskurs 
skall läggas upp och vad som skall finnas på kursytan. Det är 
viktigt att se till att information finns tillgänglig, att man kan 
markera text och få den uppläst eller förstorad, att det finns en 
utförlig och tydlig studiehandledning, att man bygger in ett till-
mötesgående för olika lärstilar, och att det finns möjlighet till 
kommunikation mellan student och lärare och studenter sinse-
mellan m.m. Det viktigaste är sannolikt att se till att kursen 
skapar engagemang hos studenterna och att den är anpass-
ningsbar efter alla önskemål som kan finnas om hur tillgänglig 
informationen är i kursen (Carr-Chellman & Duchastel, 2000). 
Allt det här gör att undervisningen blir tillgänglig för de allt 
mer heterogena studentgrupper vi idag möter på våra kurser, 
vilket alla studenter gynnas av. 

 

http://astro.unl.edu/naap/
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Tankar från en reflekterande praktiker 
När förutsättningarna för att undervisa, successivt eller plöts-
ligt, ändrar karaktär, måste man som lärare förändra sina in-
vanda och väl beprövade metoder för undervisning. När stu-
denterna plötsligt inte väller in i campusklassrummen utan 
hellre vill sitta hemma på kammaren och läsa på distans, måste 
man som lärare tänka om. Hur skall man hantera denna nya si-
tuation? Många lärare kan känna oro inför valen som står till 
buds. Ett val är att satsa på att göra kurser och program till-
gängliga genom att erbjuda dessa som distansutbildningar 
istället. Som man förstår av ovan innebär detta att man som lä-
rare måste tänka om och tänka nytt. Det som vi upplever är ett 
slags paradigmskifte i hur undervisning bedrivs, likt andra i 
historien (Kuhn, 1970). Detta drabbade HKR:s kurser i astro-
nomi på ett högst påtagligt sätt och tvingade de inblandade att 
tänka om och tänka nytt. 

Distansundervisning på HKR – astronomiämnet 
provar nya vägar 
Till för ca tio år sedan erbjöd HKR bara campusförlagda astro-
nomikurser på kvällstid. Undervisningen var av allmän karak-
tär och krävde inte några speciella förkunskaper utöver allmän 
behörighet; det var s.k. introduktionskurser. Trots att intresset 
är stort för astronomi och att det anses vara ett viktigt ämne 
för att locka studenter till naturvetenskap, teknik och matema-
tik (Committee for a Decadal Survey of Astronomy and 
Astrophysics, Board on Physics and Astronomy, Space Studies 
Board, Division on Engineering and Physical Sciences, & 
National Research Council, 2015), kunde HKR inte besätta till-
räckligt många platser för att kurserna skulle ges. Valet föll då 
på att göra kurserna tillgängliga på distans. Vid denna tidpunkt 
hade det dessutom utvecklats plattformar på nätet lämpliga för 
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detta ändamål. Beslutet togs att utveckla astronomikurserna 
till att bli helt distansbaserade och idag erbjuder vi fyra 7.5hp-
kurser i astronomi/astrobiologi (Klassisk astronomi, Astrobio-
logi, Från Big Bang till stjärnors död, samt Att läsa himlen – ob-
servationer och simuleringar i astronomi). Alla ges på halvfart 
under ett läsår.  

Undervisningen bedrivs med utgångspunkt från forskningen 
som visar att genom att använda sig av variationsteori tillsam-
mans med konceptuell eller begreppsorienterad undervisning 
kan man få många fler att förstå (se till exempel, Docktor & 
Mestre, 2014; Helldén, Lindahl, & Redfors, 2005; Hewitt, 1983; 
May & Etkina, 2002; Vosniadou, 1991; Whitelock, Brna, & 
Holland, 1996) och därmed också fullfölja kursen. Ett minimum 
av matematik används och den fysik och astrofysik som an-
vänds följer samma upplägg med konceptuella diskussioner 
snarare än matematiska framställningar.  

En speciellt intressant aspekt är att kurserna sedan tidigare var 
uppbyggda kring ett antal laborationer, hur gör man laborat-
ioner på distans? Genom att utnyttja olika resurser som finns 
på nätet (planetarieprogram, animeringar, simuleringar, mm) 
kunde nya laborationer utvecklas som studenten kan göra 
hemma vid datorn. Resultatet av ansträngningarna visade sig 
nästan över en natt; astronomikurserna blev plötsligt mycket 
populära med massor av sökande! 

Astronomiundervisningen bedrivs således idag enbart på nätet 
via itslearning och Adobe Connect. Här finns massor av möjlig-
heter att göra undervisningen på distans både spännande och 
intressanta och upplägg följer i stort det som rekommenderas 
ovan. Speciellt viktigt är att ge studenterna en bra studiehand-
ledning i vilken all information om kursen finns. Information 
måste vara lättillgänglig och kurslitteraturen kan idag ofta fås i 
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digital form med animeringar, simuleringar och videos. Studen-
ten kan läsa litteraturen på sin Ipad, eller motsvarande, eller på 
datorn. Möjligheterna är nästan oändliga! Laborationer, till-
sammans med andra väl genomtänkta övningar, måste erbjuda 
relevanta learning experiences, vilka visat sig vara centrala för 
hur mycket studenterna lär sig och hur de uppfattar kursen. 
Detta är naturligtvis ett arbete som har tagit mycket tid och 
som hela tiden måste vidareutvecklas, då tekniken hela tiden 
utvecklas och kan erbjuda allt mer realistiska och högkvalita-
tiva simuleringar och animeringar.  

Itslearning, vilken är den plattform som används idag på Högs-
kolan Kristianstad, erbjuder många möjligheter att skapa en 
kurs som har med alla de punkter som Carr-Chellman and 
Duchastel (2000) identifierat som viktiga, se ovan. Strukturen 
är lätt att överblicka och det finns flera bra möjligheter att 
lägga in tester, exempel, övningar, laborationer mm., samt möj-
ligheter att kommunicera både synkront och asynkront. 
Dessvärre finner jag att videomötesfunktionen och den syn-
krona chatten har en del brister. Videomötesfunktionen verkar 
inte kunna hantera många deltagare och den synkrona chatten 
verkar inte erbjuda möjligheten för en student som kommer in 
sent till chatten att gå tillbaka och läsa inlägg som gjorts tidi-
gare. Dessa problem upplever jag inte finns i Adobe Connect, 
varför Adobe Connect blir det för mig naturliga valet för syn-
kron kommunikation. 

Dagens astronomikurser innefattar vanligtvis ett virtuellt syn-
kront möte en gång i veckan i Adobe Connect, där läraren håller 
en föreläsning eller ett seminarium kring aktuellt innehåll. Där 
kan studenterna se och höra läraren, samtidigt med den pre-
sentation som ges. Presentationen är vanligtvis en PowerPoint, 
vilken laddats upp till Adobe Connect i förväg. Studenterna är 
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aktivt med via ett chattfönster, om läraren inte ger dem tillå-
telse att tala eller synas direkt i Adobe Connect. Presentationen 
är dessutom interaktiv, vilket gör att studenterna kan ges tillå-
telse att vara med och peka, rita eller skriva på den aktuella bil-
den i PowerPoint eller på den ”whiteboard” som är tillgänglig. 
Utöver detta har studenterna möjlighet att ”gestikulera” 
elektroniskt med diverse symboler (grön bock, rött kryss, ap-
plåder, räcka upp handen, osv.) för att på detta sätt ge feedback 
till läraren och de andra studenterna om att de förstår, håller 
med, inte håller med, osv. Man kan också använda sig av peer 
instructions (Mazur, 1997) och s.k. clickers-frågor, d.v.s. lägga 
in frågor eller påståenden med flervalsalternativ som studen-
terna anonymt måste ta ställning till, diskutera och sedan åter 
ta ställning till under mötet. Detta leder till att studenterna bli 
än mer aktiva i sitt lärande och följaktligen lär sig ännu mer. I 
Adobe Connect kallas denna funktion för pods. Läraren förbere-
der vanligen dessa pods i förväg och tar fram dem när det är 
lämpligt. Möjligheten till synkron interaktion med, och mellan, 
studenterna är väldigt viktigt, dels för kvalitén på undervis-
ningen, dels för att skapa en känsla av gemenskap och kontakt 
(se ovan). Det blir som ett virtuellt klassrum, där vi träffas och 
har intressanta diskussioner, visar exempel och fördjupar oss i 
detaljer. Detta är ljusår ifrån äldre tiders distanskurser där det 
bara handlade om att läsa boken och klara tentamen!  

För- och nackdelar med att undervisa tillgängligt på  
distans 
Jag har hittills lyft fram saker som är viktiga att fundera över, 
och nedan finns ytterligare argument, samt några fördelar men 
också uppenbara nackdelar med distansundervisning i ämnet 
astronomi som ett exempel.  
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Jag upplever att det finns många fördelar med distansundervis-
ning: studenten kan ha funktionsnedsättningar, ha svårt för 
svenska språket, var mer eller mindre van vid datorer, vara 
ovan vid akademiska studier sedan tidigare, samt bo var som 
helst och ändå vara med på och klara kursen! Jag har genom 
åren haft studenter över hela världen som läst våra astronomi-
kurser, från Sydostasien och Japan till Falklandsöarna, Norda-
merika, Kanarieöarna och så klart Europa. Ett år hade jag till 
och med en student som läste kurserna medan hon på egen 
hand seglade jorden runt i en liten segelbåt! Ur ett lärandeper-
spektiv gör detta att diskussionerna på forumen och chattarna 
blir mycket intressanta, då studenterna, med sina ofta mycket 
olika förutsättningar, blir medvetna om att himlen ser olika ut 
på olika delar av vår planet, vilket leder till en djupare förstå-
else för olika himlafenomen och hur vårt universum fungerar. 
Kort sagt: studenterna lär sig mer. 

En annan fördel är demokratirelaterad; de olika forumen och 
chattarna är demokratiska på så sätt att alla kan göra sin röst 
hörd på lika villkor, vilket i allmänhet också leder till bättre dis-
kussioner. Min erfarenhet säger mig att de asynkrona diskuss-
ionerna oftast är de bästa, då studenterna tar sig tid att tänka 
igenom sina argument och kan få respons på motsvarande sätt. 
Kvalitén blir alltså bättre och studenterna lär sig mer. En 
aspekt av detta är att det inte bara är jag som lärare som skall 
ställa frågor och påbörja diskussionstrådar. Studenterna ska 
också göra det själva samt svara på varandras frågor, inlägg 
och kommentarer. Detta är ett krav för att bli godkänd på kur-
sen. Anledningen till att kräva detta är att erfarenheten klart 
och tydligt visar att de studenterna som klarar kurserna bra är 
de som också är aktiva på forum och chattar, d.v.s. ett aktivt lä-
rande. 
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Ytterligare en fördel är att dagens studenter, som är vana att ta 
hand om sin tid på det sätt som passar dem bäst, gärna själva 
vill kunna styra när de skall studera. I denna typ av distanskurs 
har studenterna stora möjligheter att själv råda över när de vill 
studera, göra laborationer, samt göra de observationer som är 
obligatoriska för kurserna i astronomi. Detta passar också 
mycket bra för de studenter som arbetar och läser en kurs vid 
sidan av. Mot detta måste man dock ställa en del krav, och det 
gäller kursens schema och speciellt de obligatoriska momen-
ten. Dessa skall göras, och rapport skall skrivas och lämnas in i 
tid för att läraren ska ha en rimlig chans att kunna planera sitt 
arbete och bedöma alla rapporter i tid, allt för att ge studenten 
bästa möjliga feedback och förutsättningar att klara kursen på 
utsatt tid. 

När det gäller nackdelar med distansundervisning vill jag lyfta 
fram ett par punkter. Den första negativa aspekten, som också 
berörts tidigare, är att man som student kan känna sig ensam. 
Det kommer ju an på studenten själv att vara aktiv, vilket inte 
alla studenter är vana vid eller klarar av. Dessbättre är detta 
något som jag anser blir allt mindre problematiskt. Studen-
terna idag är oftast mycket vana vid olika sociala medier och 
där krävs både aktivitet och en identitet. I vissa sammanhang 
kallas detta för en avatar; du är någon annan i den virtuella 
världen än vad du annars är (se till exempel, Mikropoulos & 
Natsis, 2011, och referenser där i). 

Från ett astronomiskt perspektiv finner man den andra nack-
delen; möjligheten till gemensamma observationer. Detta är 
enligt mig den största nackdelen med distansbaserat lärande, 
då gemensamma observationer har ett stort värde vad gäller 
att bygga en korrekt förståelse för, och konceptuell uppfattning 
om, universums struktur. Att stå under stjärnorna och studera 
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dessa tillsammans ger just den learning experience som studen-
terna behöver för att lära sig astronomi och förstå universum. 
Den upplevelsen studenterna får när de står under en stjärn-
klar himmel med ett bättre teleskop och fryser, fascineras, för-
undras och upplever natthimlens storslagenhet, kan inte bytas 
ut mot virtuella lärmiljöer! För att i någon mån råda bot på 
detta, ska studenterna ge sig ut där de bor och göra observat-
ioner under kurserna (obligatoriska övningar), just för att 
bygga en bättre konceptuell förståelse för de himlafenomen 
som de kan studera. Till sin hjälp har de i allmänhet smarta te-
lefoner, Ipads, eller motsvarande, med planetarieprogramvaror 
(astroappar) som hjälper dem att hitta på himlen och identifi-
era vad de ser. Dock är studenten vanligtvis ensam när 
han/hon gör dessa observationer och upplevelsen blir ofta be-
gränsad. 

Det allra viktigast i alla astronomikurser är dock att få studen-
terna att gå ut, se upp, uppleva, och urskilja disciplinära detaljer 
och skillnader mellan olika astronomiska objekt, dvs. de skall 
lära sig att ”läsa himlen” (Eriksson, 2014). Det kan alla studen-
ter göra, oavsett förutsättningar! Himlen är, i olika omfattning, 
tillgänglig för alla! 

Sammanfattning 
Astronomiundervisningen vid HKR har taget stora och spän-
nande kliv in i framtiden genom att gå från traditionell campus-
förlagd undervisning till att idag vara helt distansbaserad. Ge-
nom de tekniska möjligheterna som står till vårt förfogande 
idag kan undervisningen ske i stort sett var som helst, när som 
helt och med stor variation – tillgängligheten är mycket stor! 
Detta återspeglas i ökat söktryck och också större genom-
strömning av studenter; det är helt klart att denna typ av till-
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gänglig undervisning, via virtuella lärplattformar, är uppskat-
tad av våra studenter. Viktigt att komma ihåg är dock att da-
gens studenter många gånger är steget före lärarna vad gäller 
utnyttjandet av de virtuella lärplattformarna, och det gäller för 
lärarna att anpassa sig och hänga med.  

Med detta sagt konstaterar jag att genom att tillgängliggöra 
undervisningen via distansplattformar kan man generellt skapa 
undervisningssituationer som passar en mångfald av studenter. 
Därmed ges många fler studenter en möjlighet att studera kur-
ser i t.ex. astronomi än vad annars vore möjligt. Dagens virtu-
ella lärplattformar och forskningsförankrade undervisningsme-
toder innebär att vi kan sprida naturvetenskapen genom astro-
nomin till en större skara studenter än vad som tidigare var 
möjligt. Min erfarenhet är att studenterna tycker om detta sätt 
att studera och det gäller för oss lärare att med studenterna 
”fånga dagen” eller kanske rättare sagt Carpe Noctem, ”fånga 
natten”. 

Tillkännagivande 
Tack till Pia Häggblom, Högskolan Kristianstad, som bjudit in 
mig att skriva denna artikel om att undervisa tillgängligt. Stort 
tack till Maria Eriksson för konstruktiva diskussioner och 
Annika Fjelkner för korrekturläsning.  
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Anpassad litteratur för studenter 
med läsnedsättning – vad gör vi och 
hur kan vi bli bättre? 
Claes Dahlqvist 
 

Enligt Diskrimineringslagen (2014:958) ska alla studenter ha 
samma rättigheter och möjligheter oavsett typ av funktions-
nedsättning. En av de vanligare funktionsnedsättningarna inom 
högre utbildning är någon form av läsnedsättning där studen-
ten har svårigheter att läsa och förstå tryckt text. Här är den 
vanligaste formen dyslexi. Men läsnedsättningen kan också ut-
göras av synskada, rörelsehinder eller tillfällig läsnedsättning 
på grund av skada eller sjukdom (Studera med funktionshin-
der, 2015). 

Lärosätena är alltså skyldiga att erbjuda alla studenter bästa 
möjliga förutsättningar för lyckade studier och i Sverige har 
studenter med läsnedsättningar goda förutsättningar. Studen-
ter som har någon form av läsnedsättning, och har svårt att till-
godogöra sig tryckt text, har rätt att få sin kurslitteratur i an-
passat format.  

Myndigheten för tillgängliga medier (2015), MTM, har det sär-
skilda uppdraget från Kulturdepartementet att producera och 
distribuera anpassad kurslitteratur till studenter med läsned-
sättning och anpassningen som görs är talböcker, punktskrift 
eller e-text. Punktskrift är taktil skrift som man läser med fing-
ertopparna och det vanligaste punktskriftsystemet är det som 
skapades av Louis Braille. E-textböcker är digital text som en-
bart kan läsas med läsprogrammet Textview och kan anpassas 
med hjälp av talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftskärm. 
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Liksom punktskrift är e-text en anpassning som nästan enbart 
används av synskadade studenter.  

Den absolut vanligaste anpassningen är talböcker. En talbok är 
en inläst version av en utgiven bok och till skillnad från en ljud-
bok produceras boken med stöd i 17 § i Upphovsrättslagen. 
Detta innebär att boken kan produceras och tillgängliggöras 
utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Projektet Klart till 
kursstart, som berättas om längre fram, handlade om just tal-
böcker och hur studenters tillgång till talböcker i tid till kurs-
start kan optimeras och säkerställas. 

Anpassad litteratur – vad gör Högskolan Kristian-
stad (HKR)? 
På landets lärosäten arbetas det på ett likartat sätt med anpass-
ningar av litteratur som erbjuds studenter med läsnedsättning. 
Det är högskolebiblioteken direkt och indirekt som ansvarar 
för anpassningen och det stöd som ges studenter för att få till-
gång till och använda litteraturen, men graden av det stöd som 
ges varierar. På HKR tycker vi oss ha ett välutvecklat stöd. 
 
Kurslitteraturen som talbok 
Distributionen av talböcker går från MTM via landets högskole-
bibliotek och brukar refereras till som den svenska talboksmo-
dellen (Myndigheten för tillgängliga medier, 2015). På samma 
vis distribueras även e-text och punktskrift. Det är dock väldigt 
ovanligt att studenter vill ha något av dessa format och därför 
tas här endast upp hur vi arbetar med talböcker. 

Vanligast är, och så som det fungerar på HKR, att den bibliote-
karie som ansvarar för anpassad litteratur registrerar studen-
ten för tjänsten Egen nedladdning. Studenten kan sedan söka 
upp och ladda ner sin litteratur från MTM:s bibliotekskatalog 
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Legimus eller appen Legimus (finns för både Android och 
Iphone/Ipad) och läsa talboken via dator, telefon eller surf-
platta. För att få tillgång till tjänsten behövs ingen dokumentat-
ion på läsnedsättningen, däremot ska studenten göra det troligt 
att denne har en läsnedsättning.  

Förutom att registrera studenten för Egen nedladdning ges 
handledning i hur studenten laddar ner kurslitteraturen på 
olika sätt samt grundläggande funktionaliteter i läsprogram-
men EasyReader (PC) och Wordread Mac (Mac). Läsprogram-
men är program som MTM kostnadsfritt tillhandahåller stu-
denter som blivit registrerade för Egen nedladdning.  Med hjälp 
av programmen kan det speciella DAISY-formatet läsas, i vilket 
talböckerna är producerade.  DAISY-formatet möjliggör navige-
ring i texten på olika nivåer, ändring av uppläsningshastig-
heten, bokmärkning etc. Bibliotekarien visar vid behov även 
hur nedladdning med och användning av appen Legimus funge-
rar. Appen fungerar i stort på samma vis som läsprogrammen 
och har samma funktioner. 

Mycket litteratur finns i Legimus, men inte allt. Den kurslittera-
tur som inte finns i Legimus har berättigade studenter rätt att 
få producerad av MTM. Det är studentens ansvar att beställa 
nyproduktion via funktionsansvarig bibliotekarie. En nypro-
duktion tar ca åtta veckor, därför måste studenten i god tid gå 
genom litteraturlistor och beställa det som inte finns inläst. 
Detta är långt ifrån en bra rutin. Litteraturlistor är inte alltid 
tagna åtta veckor innan kursstart och studenten riskerar att få 
litteraturen alldeles för sent. Dessutom bör det inte vara stu-
dentens ansvar att se till att kurslitteraturen finns i anpassade 
format. Förslag på hur det skulle kunna fungera återkommer vi 
till.  
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Det är viktigt att ge studenten mycket tid för handledning i bör-
jan av studierna för att komma igång med läsandet av talböcker 
så snart det är möjligt. Bibliotekarien handleder studenten ge-
nom nedladdningsprocessen på dennes egna medhavda dator, 
mobiltelefon eller surfplatta. Nedladdning av läsprogram eller 
app görs på samma enhet och grundläggande funktioner i öns-
kad nedladdad bok visas. På så vis har studenten kommit igång 
och slipper förhoppningsvis bli frustrerad över att inte lyckas 
komma igång med studierna. Bibliotekarien är sedan efter för-
måga ett stöd under studietiden och en länk till MTM om så be-
hövs. Studenten kan även vid behov få mer kvalificerad support 
på läsprogrammen av företaget som står bakom dem, Dolphin 
Computer Access. 

Talsyntes 
Den kurslitteratur som MTM inte producerar (artiklar, enskilda 
kapitel, kompendier etc.) får lärosätena själva anpassa till stu-
denterna. På Högskolan Kristianstad (2015), gör vi det genom 
att erbjuda talsynteser som alla studenter och all personal kan 
ladda ner till sina privata datorer via Elevsajten som drivs av 
Svensk Talteknologi AB.  

En talsyntes gör det möjligt att få den text som är markerings-
bar på en datorskärm uppläst. Talsynteserna ClaroRead Plus 
(PC) och WordRead Mac (Mac) kan alla studenter och all perso-
nal ladda ner till sina privata datorer. Talsynteserna har även 
en inbyggd funktion som möjliggör konvertering till text från 
dokument som inte har någon markeringsbar text, en så kallad 
OCR-motor. Skannas en text från till exempel en bok och sparas 
den bilden som en PDF-fil, kan man med hjälp av OCR-motorn 
konvertera bilden till ett dokument med markeringsbar text 
och därmed få den uppläst med talsyntesen. All text är alltså 
möjlig att få uppläst oavsett om den finns i digital form från 
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början eller inte. Inläsningar som HKR gjorde för ett antal år se-
dan där studenter arvoderades för att läsa in text som inte 
fanns i digital form har därmed helt försvunnit. 

Bibliotekarien ger en sorts begränsad support avseende hur 
programmen laddas ner samt hur grundläggande funktioner 
fungerar. Elevsajten ger en mer kvalificerad support på pro-
grammen vid behov. 

Hur kan vi bli bättre? 
Det som görs i dagsläget är alltså en hel del vad gäller studen-
ters tillgång till anpassad litteratur och arbetet med att leda 
dem rätt i användningen av den.  Det vi gör är uppskattat och vi 
ger våra studenter goda förutsättningar att lyckas i sina stu-
dier. Men allting kan alltid utvecklas och bli bättre.  

Kurslitteraturen klar till kursstart  
MTM erbjuder möjligheten för funktionsansvariga biblioteka-
rier att i förväg producera talbokstitlar som bedöms vara tro-
liga beställningskandidater av studenter med läsnedsättning. 
Det har gjorts i begränsad omfattning på HKR men det har sak-
nats tid och rutiner för att göra det i större omfattning. Ambit-
ionen har alltid funnits där då studenter många gånger upplevt 
frustration och förtvivlan över att kurslitteratur inte finns som 
talböcker och där en beställning av nyproduktion inte är lönt 
då den kommer bli färdig först när kursen är slut. Vårterminen 
2014 gavs dock möjligheten att tillsammans med MTM och Sö-
dertörns högskola arbeta med projektet Klart till kursstart. Nu 
gavs chansen att i strukturerad projektform upparbeta lämp-
liga rutiner och därmed också förutsättningar att beställa en 
större mängd titlar. 

Projektet sträckte sig över fyra terminer, från vårterminen 
2014 till höstterminen 2015. Syftet var att arbeta fram rutiner 
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på respektive högskola för att identifiera och beställa rätt obli-
gatorisk kurslitteratur i rätt tid och rutiner på MTM för att läsa 
in titlarna och bli klara till kursstart. Därmed skulle studierna 
underlättas för studenter med läsnedsättning väsentligt ef-
tersom dessa studenter vanligtvis har ansvaret att själv beställa 
den litteratur som inte finns inläst. Till skillnad från studenter 
som läser tryckt litteratur där ansvaret ligger på kursansvarig 
att kurslitteraturen ska finnas tillgänglig.  

Arbetsgången på HKR har varit: 

1. Identifiera de kurser som man ska beställa kurslittera-
tur från. Urval har skett utifrån fristående kurser och 
kurser på program med många studenter och därmed 
med många som registrerats för Egen nedladdning och 
därmed historiskt beställt flest titlar. Kurser på pro-
grammen det har handlat om är inom Förskollärarpro-
grammet, Gastronomiprogrammet, Grundlärarprogram-
men, Digital design, IT-driftsteknikerprogrammet, Hög-
skoleingenjörsprogrammet, Biologiprogrammet, Sjuk-
sköterskeprogrammet, Ekonomiprogrammen, 
Biomedicinska analytikerprogrammet, Specialpedagog-
programmet, Personal- och arbetslivsprogrammet och 
Socionomprogrammet. Fristående kurser som identifie-
rats är kurser inom ämnesområdena Sociologi, Krimino-
logi och Psykologi. 

2. Gå genom kurslitteraturlistor för de utvalda kurserna.  

3. Beställa obligatorisk kurslitteratur i Legimus. 

4. Dokumentera arbetet kring att beställa kurslitteratur 
samt tankarna kring urvalet. 

5. Uppföljning årligen med MTM och Södertörns högskola. 
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Totalt beställde HKR 76 titlar under projektets gång och av sta-
tistiken kan utläsas att nyttjandegraden på dem varit hög (Ek-
man, 2015). Det har också visat sig att beställning av nypro-
duktion knutna till studenter kontinuerligt gått ner, ett tecken 
på att litteraturen redan finns i Legimus och inte behöver be-
ställas. 

De svårigheter som uppstod har varit att litteraturlistorna inte 
varit tillgängliga i tillräckligt god tid. Det tar cirka åtta veckor 
för MTM att producera en titel och är då litteraturlistorna inte 
tagna och publicerade senare än åtta veckor innan kursstart är 
det såklart omöjligt att produktionen av titeln blir klar tid till 
kursstart.  

Fortsättningsvis kommer tillgången till kurslitteraturen på 
identifierade kurser att säkerställas genom att dessas littera-
turlistor även i framtiden kommer att bevakas. Problemet är 
att det trots allt är tidskrävande samt att alla program och kur-
ser inte täcks in. 

Ett förslag på hur det skulle kunna fungera och som också re-
kommenderades återfinns i dokumentet Regler för kursansvar 
och examination (Högskolan Kristianstad, 2015) är: 

• att de behov presumtiva studenter med läsned-
sättning har, särskilt beaktas i arbetet med litte-
raturlistor och ges likvärdiga studievillkor. Tänkt 
litteratur bör därför även finnas tillgänglig som 
talbok i talbokskatalogen Legimus eller i digital 
form när terminen startar.  Därför är rekommen-
dationen att minst 8 veckor (produktionstid för 
talbok) före terminsstart kontrollera tillgänglig-
heten i talbokskatalogen Legimus. Finns den inte 
där beställs förproduktion via funktionsansvarig 
bibliotekarie. Alternativet är att föreslå alternativ 
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likvärdig litteratur som finns tillgänglig i talboks-
katalogen Legimus eller i digital form. Informat-
ion om de talsynteser HKR erbjuder och som 
möjliggör uppläsning av digital text bör finnas 
tillgänglig i god tid före terminsstart (Högskolan 
Kristianstad, 2015, 15e december). 

Efter att utbildningsnämnderna för de båda sektionerna disku-
terat rekommendationen beslutades formuleringen: 

• att i god tid kontrollera att i kursen ingående 
litteratur finns tillgänglig i tryckt form och om så 
behövs som talbok eller i digital form. Informat-
ion om de talsynteser HKR erbjuder och som 
möjliggör uppläsning av digital text bör finnas 
tillgänglig i god tid före terminsstart (Högskolan 
Kristianstad, 2015, 15e december). 

Den beslutade formuleringen är således något vagare än re-
kommendationen, men den sätter ändå fingret på att de rele-
vanta formaten för studenter med läsnedsättning måste beak-
tas av kursansvarig vid arbetet med litteraturlistor. Att som 
kursansvarig efterleva formuleringen är den enda vägen att gå 
om så många kurser och program som möjligt ska täckas in. 
Bibliotekarien har ingen möjlighet att själv göra arbetet, utan 
det är endast i samarbete med kursansvariga vi kan säkerställa 
att tillgången till kurslitteraturen i tid till kursstart i relevanta 
format som alla studenter med läsnedsättning ges möjlighet att 
studera på likvärdiga villkor. Kursansvarig skulle alltså få en 
del extra arbetsuppgifter. Dock inte i någon större omfattning 
och framförallt inte när rutiner väl upparbetats. Vinsten med 
den extra arbetsinsatsen skulle vara väldigt stor. Genomström-
ningen skulle säkerligen öka och inte minst skulle ett stort steg 
tagits mot en mer tillgänglig och rättvis utbildning. 
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Studieteknik – att studera med hjälp av läsprogram, tal-
synteser och appar 
I dagsläget erbjuds inget stöd till studenter med läsnedsättning 
i hur man bäst studerar med hjälp av den anpassade litteratu-
ren genom att använda läsprogram, talsynteser, appen Legimus 
samt den mängd talsyntesappar som finns. Det räcker inte med 
det lilla stöd bibliotekarien ger i hur man rent tekniskt får till-
gång till och använder talböcker, läsprogram och talsynteser 
och alla de manualer och supporter som hänvisas till.  Studen-
ter har ett behov av få hjälp i hur hjälpmedlen bäst kan använ-
das i studierna och utmaningen är att hitta vägar för hur vi kan 
vara ett stöd här.  

En väg skulle vara att utöka Lärverkstädernas verksamhet till 
att även innefatta ett sådant stöd från en speciallärare eller 
dyslexipedagog. Det vill säga att det till LärandeResursCentrum 
(LRC) knyts en kompetens vars profession innebär att vara ex-
pert på alla de hjälpmedel människor med läsnedsättning har 
och hur dessa bäst används i studiesituationer. En sådan kom-
petens krävs för att möta studenternas behov. Det räcker inte 
att personal på LRC kompetensutvecklas och sedan tror sig 
kunna vara ett relevant stöd till studenterna. En sådan kompe-
tens har endast personer som efter lång utbildning skaffat sig 
en yrkesexamen som speciallärare.  

Den universellt designade utbildningen 
Stödet avseende anpassad litteratur kan med fördel utgå från 
en av principerna bakom Universal Design for Learning (UDL). 
UDL är ett ramverk som syftar till att förbättra och optimera lä-
randet för alla baserat på vetenskapliga studier om hur den 
mänskliga hjärnan fungerar (Meyer, A., Rose, D.H., & Gordon, 
D., 2014). 
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Ramverkets tre huvudprinciper fokuserar på tre aspekter av lä-
randet där lika många olika delar av hjärnan används. Här är 
inte platsen att gå in på alla tre principer. Pia Häggblom, sam-
ordnare för studenter med funktionsnedsättning, fördjupar 
kunskaperna om principerna i annan text i detta nummer och 
intresserade läsare hänvisas dit. Däremot förtjänar en av prin-
ciperna att förklaras då den handlar om att erbjuda den lä-
rande multipla representationer vad gäller innehållet för läran-
det, lärandets vad. Det räcker exempelvis inte att endast er-
bjuda texter i tryckt form, den ska också finnas tillgänglig i digi-
tal form och/eller som talbok (Meyer, A., Rose, D.H., & Gordon, 
D., 2014). 

Ska vi leva upp till UDL-principen och vara ett relevant och ef-
fektivt stöd för alla studenter bör stödet i största möjliga mån 
vara integrerat i utbildningarna. Lärare och utbildningsansva-
riga bör ha kunskaper om studenter med läsnedsättningar och 
deras behov av anpassad litteratur och i utbildningen från bör-
jan, och kontinuerligt integrerat, erbjuda tillgång till litteratu-
ren i för studenterna relevant format. Ett steg på vägen att vara 
ett sådant stöd och samtidigt bygga upp en kunskap är att ef-
terleva den formulering som numer återfinns i dokumentet 
Regler för kursansvar och examination. Givetvis utesluter eller 
ersätter inte detta bibliotekariens arbete med anpassad littera-
tur. Snarare blir den samlade kunskapen om anpassad littera-
tur större och framförallt blir stödet till studenterna bättre.  

Kunskap om hur studenter med läsnedsättning studerar och lär 
sig med hjälp av anpassad litteratur bör också utvecklas. Det är 
en stor utmaning och här bör stödet utvecklas och bli bättre. En 
väg skulle kunna vara att, som tidigare nämnts, en speciallärare 
eller dyslexipedagog kompletterar LRC:s samlade kompetens 
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avseende studier med anpassad litteratur. Detta genom att ar-
beta individuellt med studenter med stora problem och som 
behöver mycket stöd. 

Men bara medvetenheten om att studenter med läsnedsättning 
finns och har ett icke-traditionellt sätt att lära betyder mycket. 
Eller snarare, bara kunskapen om att det i en studentgrupp all-
tid finns olika lärandestilar där litteratur i anpassade format är 
en viktig del, borde borga för att läraren vill utveckla sin under-
visning. Denna strävan skulle på sikt leda till en mer tillgänglig 
eller universellt designad undervisning som gynnar och inklu-
derar alla studenter. För det har dessutom visat sig att en sådan 
tillgänglig undervisning är bra undervisning för alla. Det vill 
säga tillgänglig eller universellt designad pedagogik är bra pe-
dagogik (Henriksson, 2003). 
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Att kunna följa och förstå forskning 
På väg mot ett vetenskapligt förhållningssätt  
genom spaning 
Helen Rasmussen, Jessica Zaar, Lotta Anderson och Barbro Bruce 
 

Tillgänglighet för delaktighet 
I högskolestudier både förutsätts och utmanas förmåga till 
vetenskapligt tänkande och förhållningssätt. Det handlar om 
att kunna förstå och uttrycka sig kring komplexa fenomen där 
det sällan finns enkla svar. Snarare finns det många svar, 
olika svar, och ibland endast delar av svar, och allt hänger på 
var, när, hur och av vem och därmed utifrån vilket perspektiv 
det aktuella fenomenet blivit belyst. De första trevande ste-
gen mot vetenskapligt tänkande och förhållningssätt sker ofta 
i möten med vetenskapliga texter, exempelvis artiklar och av-
handlingar, som studenten förväntas läsa och kritiskt 
granska. Problemet är att dessa texter inte är så lätta att 
”packa upp”, kanske läses de gång på gång utan att de ger stu-
denten någon mening. Som lärare på högskolan har vi upplevt 
att detta är en svår uppgift för studenten att klara på egen 
hand. Vägen till ett vetenskapligt förhållningssätt bygger i hög 
grad på bemästrande av akademiskt språk, vilket glädjande 
nog uppmärksammats alltmer och av allt fler genom begrep-
pet academic literacy eller egentligen i plural literacies då det 
gäller olika aspekter av akademiskt språk i sociala praktiker 
(Bergman & Jers, 2014).  
 

Att enbart stödja skrivandet som isolerad färdighet räcker inte. 
Istället behöver högskolans lärare erbjuda rikliga tillfällen där 
studenten engageras i ett aktivt arbete med att både samtala, 
läsa och skriva i det kunskapsbyggande arbetet (Ibid., s. 36) 
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Vi tror att studenter på högskolan redan tidigt behöver erbju-
das rikliga tillfällen att reflektera, samtala och därmed artiku-
lera sin förståelse av vetenskaplig text, det vill säga socialiseras 
in i vetenskapligt förhållningssätt (Duff, 2010). 

Det akademiska språket - biljett eller barriär? 
Att bemästra det akademiska språket är en förutsättning för att 
kunna delta i högre utbildning, där språket fortsatt utmanas 
och används. Att kunna läsa, förstå och uttrycka sig vetenskap-
ligt förutsätter att man kan tänka och samtala med ett språk 
präglat av klarhet, entydighet och begriplighet. Det är en viktig 
del i det vetenskapliga förhållningssättet och forskningsetiken. 
Det lär man sig genom att tillsammans och i sammanhang låta 
sig utmanas i akademiska samtal kring frågor och fenomen, 
gärna från fältet för att vara grundade i det man själv upplevt. 
Då kan det vetenskapliga förhållningssättet bli en bro mellan 
egna erfarenheter och teoretiska resonemang formulerade i 
vetenskapliga texter, och därmed bli en biljett till högre utbild-
ning. Men för att detta ska bli möjligt måste det akademiska 
språket göras tillgängligt och nåbart. När så sker blir det en bil-
jett, och inte en barriär, till - och under - studier på högskolan. 
Från studentens perspektiv kan utebliven förståelse i samband 
med läsning av forskningsartiklar och avhandlingar leda till en 
känsla av utanförskap. Från högskolans perspektiv är det ett 
misslyckande att inte att kunna göra högskolestudier tillgäng-
liga för alla studenter, och därmed riskerar högskolan att gå 
miste om viktiga perspektiv och erfarenheter. 

De specialpedagogiska programmen 
I olika kursuppgifter inom ramen för de specialpedagogiska 
programmen förväntas studenterna tillämpa ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Det innebär att i relation till specialpedago-
giska frågeställningar söka, finna, läsa, förstå, systematisera, 
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utvärdera och kritiskt granska vetenskapliga texter. Studen-
terna på dessa påbyggnadsutbildningar har när de kommer re-
dan en lärarutbildning i grunden och minst tre års lärarerfa-
renheter. Deras grundutbildning och erfarenheter från skolans 
praxisfält kan, när det kombineras med ett vetenskapligt för-
hållningssätt, utvecklas till beprövad erfarenhet som vilar på 
vetenskaplig grund. Det akademiska språket, som känneteck-
nas av transparens, exakthet och enkelhet måste “packas upp” 
och översättas, eller snarare omsättas, i ett vardagsnära pro-
fessionsspråk. De behöver därför socialiseras in i en akade-
misk kultur och få möjlighet att samtidigt med sitt kunskaps-
byggande utveckla sitt akademiska språk i progression genom 
utbildningen (Bergman & Jers, 2014). 
 
Adams (2014) betonar vikten av empowerment, det vill säga att 
studenterna får tilltro till sin förmåga att vara delaktiga i den 
akademiska kulturen. En utmaning för högskolan är därför hur 
vi bidrar till studenternas tilltro sin egen förmåga och hjälper 
dem att utveckla de förmågor som behövs. Det handlar inte om 
att sänka kraven utan om att det faktiskt är möjligt att lära och 
utvecklas vidare. 

Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt 
Det pedagogiska utvecklingsprojektet Från erfarenhetsbaserad 
praxis till vetenskapligt tänkande bedrevs vid Malmö högskola 
under 2012-2013 under ledning av universitetslektorerna Bar-
bro Bruce och Lotta Anderson. Syftet var att finna utbildnings-
inslag som möjliggör och stimulerar till vetenskapliga samtal 
på de specialpedagogiska programmen, dvs. till specialpeda-
gog respektive speciallärare (Bruce & Anderson, 2013). Tan-
ken var att göra detta i samverkan mellan lärare och studenter, 
mellan högskolans lärare och bibliotekarier, samt studenter 
emellan. Projektets överordnade syfte handlade om att stärka 
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studenternas tilltro till att var och en har viktiga erfarenheter 
och tankar att bidra med, men också att dessa måste bli utma-
nade genom att mötas av andra tankar och perspektiv. Det 
handlar om att ta del av forskning och teori uttryckt i veten-
skapliga tidskrifter och avhandlingar. Nya pedagogiska synsätt 
och metoder utforskades med avseende på samverkan, roller 
och relationer. Lärararbetslaget leddes av lektorerna Barbro 
Bruce och Lotta Anderson och bibliotekariemedverkan av hög-
skolebibliotekarierna Helen Rasmussen och Jessica Zaar. Till-
sammans utforskades metoder i syfte att stärka det vetenskap-
liga tänkandet och samtalet under hela utbildningstiden på de 
specialpedagogiska programmen, något vi kallade den veten-
skapliga strimman. En av de aktiviteter som föreslogs kunna bi-
dra till detta var spanarverkstad. 

Spanarverkstad – en vetenskaplig strimma 
Metoden Spanarverkstad är ett sätt att göra vetenskapliga 
texter mer tillgängliga för studenter. Vid gemensam läsning 
och granskning tillgängliggörs innehållet. Metoden eller ar-
betsformen är inspirerad av Karolinska Institutets tidskrifts-
klubbar, så kallade Journal Clubs. Spanarverkstaden består 
oftast av 7-9 personer och tar en timme att genomföra. Den 
leds av en spaningsledare och dokumenteras och sammanfat-
tas av en sekreterare. Dessa båda roller utses av gruppen. 
Rollfördelningen förutsätts skifta från olika spanarverkstads-
tillfällen under utbildningen. Spanarverkstad som arbets-
form möjliggör att studenterna gemensamt utvecklar sina 
analyser och resonemang och bidrar därmed till att olika per-
spektiv möts. Läs mer om konkret tillvägagångssätt för spa-
narverkstaden här: 
https://www.mah.se/Bibliotek/Bibliotekets-undervis-
ning/Spanarverkstad/ 
 

https://www.mah.se/Bibliotek/Bibliotekets-undervisning/Spanarverkstad/
https://www.mah.se/Bibliotek/Bibliotekets-undervisning/Spanarverkstad/
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En del av ett vetenskapligt förhållningssätt handlar också om 
att kunna söka, identifiera och värdera forskning. Att bas-
gruppsvis söka artiklar som har relevans för ett problemom-
råde som motsvarar ett lärandemål i en kurs är ett sätt att inte-
grera informationssökning i lärprocessen. Studenterna får där-
med, i samarbete med biblioteket, tillfälle att utveckla sin för-
måga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. 
Genom att kombinera informationssökning med ett systema-
tiskt sätt att läsa och granska forskning skapas ett studentak-
tivt lärande som kännetecknas av en länk från praxis till teori 
och tillbaka till praxis. 
 

Lärare och bibliotekarier i samverkan för ökad 
tillgänglighet 
Hur kan då lärare och bibliotekarier samverka för att studen-
terna ska utveckla sin förmåga att delta i det akademiska sam-
talet och uppnå ett vetenskapligt förhållningssätt? Med våra 
skilda roller och perspektiv kan vi stötta studenterna på olika 
sätt och i olika avseenden. För att en bibliotekarie ska kunna 
stödja studenten är det viktigt att veta mer om kursen och 
dess lärandemål för att förstå kraven som ställs på studen-
terna. Därigenom kan bibliotekarien lättare förstå studenter-
nas frågor. För att som lärare bättre kunna stötta studenten i 
att söka och värdera information är det viktigt att man känner 
sin kurs, vad den bygger på för antaganden och vad den syftar 
till. För att kunna samverka på ett för studenterna konstruk-
tivt sätt måste lärarnas och bibliotekariernas samverkan 
präglas av samsyn. 
 
Bibliotekariens utifrånperspektiv med öppna förutsättnings-
lösa frågor hjälper studenten att tänka efter, ta reda på saker 
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och gemensamt hitta lösningar och svar - eller skapa nya anta-
ganden eller hypoteser. Biblioteket kan vara en neutral mark 
dit studenterna kommer med frågor som de inte vill ställa till 
lärarna med risk för att bli bedömda. Om dessa studentmöten i 
biblioteket handlade projektet Studenthandledning i frirummet 
(Bergenäs et al., 2013). Bibliotekarien kan bli en neutral sam-
talspartner som kan bekräfta, förtydliga och uppmuntra stu-
denten att “våga” fråga lärarna. Bibliotekarien kan alltså fun-
gera som en brobyggare mellan lärare och student. Att åter-
koppla osäkerheter till kursansvariga kan leda till samverkan, 
utveckling och införandet av nya undervisningsmoment som 
stärker en progression i det vetenskapliga tänkandet. 
 

Studentröster om Spanarverkstad 
Under åren som passerat har studenterna i sina kursutvärde-
ringar uttryckt positiva omdömen om spanarverkstad som ett 
strukturerat arbetssätt för att kritiskt granska och samtala 
kring vetenskapliga artiklar. 
 

Det är så här man lär sig på riktigt. Att man tar till sig något man 
har läst. När man har läst något finns det bara det egna perspek-
tivet, men nu hör man andra. Det blir en lärsituation. (Specialpe-
dagog) 

I den första spanarverkstaden som sker under termin 1 del-
tar lärare eller bibliotekarier och kan därmed förtydliga och 
förklara metoden och även vid behov abstrakta begrepp och 
resonemang så att studenternas förståelse fördjupas. Stu-
denterna kan då se att arbetsformen är användbar vid bear-
betning av annan litteratur och att det sker en progression 
genom utbildningen. 
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Vi tycker att spanarverkstad är en bra arbetsform och tror att 
den även skulle fungera för annan litteratur vi läser. Vi har för-
ändrats sedan vi valde vår populärvetenskapliga artikel och kän-
ner nu att vi är mogna för mer vetenskaplig text som går in mer 
på djupet. (Specialpedagog) 

Studenterna menar att olika yrkesbakgrunder, som är fallet i 
en basgrupp, bidrar till att göra samtalet dynamiskt, det vill 
säga att olika uppfattningar är gynnsamt för att få flera 
aspekter av en företeelse. I samtalet kring en gemensam text 
växer nya perspektiv fram, vilka kan leda till fördjupad förstå-
else av en tidigare förgivettagen information (Bergman & 
Jers, 2014). 

 
Det var oerhört intressant att utgå från en artikel och då föra en 
diskussion. Det var intressant och givande att få mötas fysiskt. Vi 
har alla olika bakgrund och arbetslivserfarenhet vilket gör samta-
let dynamiskt. (Speciallärare) 

Studentröster vittnar också om att det vetenskapliga samtalet 
kan berika det egna yrkesspråket. 
 

Vi anser att det är viktigt att kunna verbalisera sina tankar och 
reflektioner och att utveckla ett yrkesspråk/…/Att verbalisera 
sina reflektioner samt höra andras är utvecklande och skapar 
nya tankar och insikter. Vi har varit ganska eniga under spanar-
verkstaden men ser även vikten av att ha ett klimat i en grupp 
där alla inte behöver vara av samma åsikt och fördelarna med 
detta (Specialpedagog). 

Ovanstående resonemang skulle kunna tolkas som att stu-
denterna är i behov av övning för att få tilltro till sin egen för-
måga (Adams, 2014). En upplevelse som studenter kan ha är 
svårigheten att på egen hand välja en för kursen adekvat arti-
kel. 

Det har varit bra sätt att arbeta för att diskutera en artikel. Det 
hade varit intressant att få en tilldelad artikel. (Speciallärare) 
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Detta kan tolkas som att studenterna initialt är i behov av lä-
rarstöd för att välja adekvat artikel samt att deras kunskap 
och självtillit är i begynnande (Bergman & Jers, 2014; Adams, 
2014), något som är viktigt att ta hänsyn till när man plane-
rar och försöker skapa progression i läraktiviteter. 
 

Spanarverkstadens fortsättning och framtid 
Spanarverkstaden har kommit för att stanna som en läraktivi-
tet i utbildningens fem av sex kurser. Den sjätte och sista kur-
sen är examensarbetskursen, där resultatet av spanarkompe-
tensen och det vetenskapliga förhållningssättet skördas och 
befästes på ett självständigt sätt. Att spanarverkstad som me-
tod följer med som en röd tråd genom utbildningen ger förut-
sättningar för att studenterna ska känna sig trygga och bli för-
trogna med denna form för textsamtal och på så sätt kunna 
koncentrera sig på innehållet, diskussionen och analysen av 
texten. Progressionen kan ske genom att basgruppen till en 
början har stöd av lärare och bibliotekarier som deltar under 
spaningen, för att sedan successivt bli mer självständigt ge-
nomförd. Genom att studenterna i sina spaningar söker och 
granskar vilket vetenskapligt stöd det finns i frågor som har 
relevans för professionen stärks kopplingen mellan egna praxi-
serfarenheter och vetenskapligt tänkande i kommande arbets-
liv. 
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Närhet och tillgänglighet i  
undervisning i form av verksamhets-
förlagd utbildning, VFU 
Kerstin Ahlqvist & Marta Palla 
 

Inledning  
Denna artikel berör hur närhet och tillgänglighet i undervis-
ningen kan utvecklas i form av verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). Vi har valt att använda begreppet närhet eftersom det 
skrivs fram i strategidokumentet 2015-2020 (Högskolan Kristi-
anstad, 2015d) och begreppet tillgänghet som skrivs fram i till-
gänglighetsplanen (2014-2015). Vi ser dessa begrepp som en 
intressant integration gällande VFU. Vårt intresse för lärarut-
bildningarnas kvalité med fokus på studenternas yrkesutveckl-
ing, i undervisningssituationer, i form av VFU har gjort att vi 
under de senaste åren genomfört flera forsknings- och utveckl-
ingsprojekt (Ahlqvist, 2015; Johansson & Palla, 2014; Palla, 
2012). Högskolans strategidokument 2015-2020 (Högskolan 
Kristianstad, 2015d) präglas av begreppet närhet såväl i under-
visning som vid samverkan med samhället. I HKR:s tillgänglig-
hetsplan 2014-2015 ställs tydliga krav på tillgänglighet i utbild-
ningen. Därför kommer det framöver att vara en utmaning för 
lärarutbildningarna att erbjuda en tillgänglig VFU. Med begrep-
pet tillgänglighet menar vi att alla ska kunna ta del av högsko-
lans utbildning utifrån egna förutsättningar och behov. En till-
gänglig utbildning innebär att lokaler, undervisning, kommuni-
kation och sociala miljöer har en likvärdig funktionalitet för 
alla. Det vill säga att alla ska kunna fungera i olika lärmiljöer 
som utbildningen erbjuder. I denna artikel menar vi att till-
gänglighet inkluderar alla studenter i lärarutbildningarna som 
exempelvis äldre studenter, studenter utan akademisk vana, 
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studenter med svenska som andraspråk och studenter med 
funktionsnedsättning, det vill säga en mångfald av studenter. 
Frågeställningar om relationen mellan utbildning och forskning 
måste artikuleras med utgångspunkt från begreppen närhet 
och tillgänglighet eftersom begreppen är styrande i högskolans 
skilda dokument. Vår beprövade erfarenhet är dokumenterad 
och kommunicerad genom våra forsknings- och utvecklings-
projekt. Syftet med artikeln är att sammanfatta och beskriva de 
forsknings- och utvecklingsprojekt som vi har arbetat med för 
att höja kvaliteten på VFU. Våra diskussioner har ett fokus på 
hur närhet och tillgänglighet i VFU kan gestaltas. Vi har bland 
annat studerat högskolans strategidokument Strategi 2015-
2020. Utbildningsprogram som är ledande i Sverige (Högskolan 
Kristianstad, 2015d) med begreppet närhet, HKR:s tillgänglig-
hetsplan med begreppet tillgänglighet, ramavtal Om verksam-
hetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE (Högskolan Kris-
tianstad, 2015b) med begreppen samverkan och ansvar samt 
rapporten Uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen 
inom lärar- och förskollärarutbildningarna (UKÄ, 2015). Vår 
frågeställning är: vilka vägar finns för att göra undervisning, i 
form av VFU, tillgänglig för alla studenter i lärarutbildning-
arna? Svaret på vår frågeställning har blivit en systematisk 
samverkansmodell som synliggör den tillgängliga undervis-
ningen i VFU (figur 3). Vår modell kan ses som en pedagogisk 
utgångspunkt för att skapa en tillgänglig undervisning där sam-
verkan och närhet är grundprinciperna för studenternas VFU.  

Styrdokument 
I följande avsnitt studeras och presenteras viktiga aspekter av 
styrdokument såsom strategi 2015-2020, tillgänglighetsplan 
2014-2015, ramavtal 2015 och rapport 2015:24 (UKÄ). 
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Strategi 2015 – 2020 ”Utbildningsprogram som 
är ledande i Sverige” 
I HKR:s föregående strategidokument (2009-2014) utgjorde 
VFU en central plats, vilket bilden nedan visualiserar. 

 

 
 
Figur 1. Policy ”Verksamhetsförlagd utbildning(VFU) vid  
Högskolan Kristianstad (Högskolan Kristianstad, 2015a) 

HKR:s mål och vision för 2015-2020 (Högskolan Kristianstad, 
2015 b) är bland annat att verksamheten ska präglas av närhet 
mellan lärare och student och närhet mellan utbildning, forsk-
ning, samhälle och arbetsliv. En av viljeinriktningarna är att 
alla studenter ska välkomnas och stödjas i sitt lärande, även de 
som ser högre utbildning som en nästan oövervinnerlig utma-
ning. Regeringen beslutade att 2015 föra in begreppet tillgäng-
lighet i lagen om diskriminering (SFS 2008:567), vilket troligen 
kommer att påverka utbildningssystemet i Sverige genom att 
strategidokument skrivs fram på ett tydligare sätt. En av kom-
mande viljeinriktningar är alltså att lärosätet ska präglas av 
närhet mellan forskning, utbildning, samhälle och arbetsliv. 
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Samverkan och uppdragsverksamhet ska leda till regionala in-
novationer och ett gott exempel som lyfts fram i strategidoku-
mentet 2015-2020 är modellen Kristianstadsyrrorna. Sjukskö-
terskeprogrammet på HKR har ett gott rykte nationellt och stu-
denterna är eftertraktade på arbetsmarknaden. Orsaksbeskriv-
ningen är ”mer välutvecklade VFU” som innebär att det finns en 
unik forskningsplattform där professorer, lektorer, adjunkter, 
doktorander och studenter involveras i forskning, som en inte-
grerad del i utbildningen med direkt anknytning till arbetslivet. 
Det innebär också att samverkan mellan högskola och samhälle 
skulle kunna öka tillgängligheten för alla studenter som exem-
pelvis äldre studenter, studenter utan akademisk vana, studen-
ter med svenska som andraspråk och studenter med funktions-
nedsättning. VFU är en arbetsplatsknuten lärprocess där stu-
denten genom ett vetenskapligt förhållningssätt utvecklar kun-
skaper för sin profession. Vår reflektion är att VFU tonats ner i 
jämförelse med tidigare strategidokument men idag har Högs-
kolan Kristianstad VFU i alla program och ett prioriteringsom-
råde är att ta fram en Kristianstadsmodell, vilken skulle kunna 
öka tillgängligheten och närheten till samhället. Svaret på vår 
frågeställning utmynnar i en systematisk samverkansmodell 
och visar ett exempel på hur närhet mellan forskning, utbild-
ning, samhälle och arbetsliv kan se ut i lärarutbildningarna (fi-
gur 3). 

HKR:s ”Tillgänglighetsplan 2014-2015” 
Tillgänglighetsplan 2014-2015  berör både studenter och an-
ställda. Innebörden av planen är att alla personer ska ha möj-
lighet att arbeta eller bedriva studier och kunna ta del av hög-
skolans information på likvärdiga villkor. Tillgänglighet ska ge-
nomsyra undervisning och finnas i alla relevanta dokument. De 
frågor som rör tillgänglighet och bemötande ska ges hög priori-
tet. Diskriminering får inte förekomma. Tillgänglighetsarbetet 
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ska genomsyra arbetet och bestå av olika uppdrag i organisat-
ionen. Högskolan ska öka tillgängligheten till sina utbildningar 
genom att erbjuda ett kvalificerat pedagogiskt stöd till studen-
ter och lärare. Vi har skapat en systematisk samverkansmodell 
(figur 3) där begreppet samverkan och närhet synliggörs för att 
ge stöd i förståelsen och betydelsen av en tillgänglig undervis-
ning i VFU. 

Ramavtal 2015 ”Om verksamhetsförlagd utbild-
ning i SKÅNE och BLEKINGE” 
Ramavtalet är ett dokument där samverkan är i fokus. Ett revi-
derat ramavtal finns kring verksamhetsförlagd utbildning i lä-
rarutbildningarna (Högskolan Kristianstad, 2015b) vilken även 
omfattar specialpedagog- och speciallärarutbildningarna. Ram-
avtalet gäller mellan kommunerna och gymnasieförbunden i 
Skåne och Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristian-
stad och Malmö högskola.  Samverkan som tydliggörs i ramav-
talet syftar till att stärka utbildningarnas kvalité, studenternas 
yrkesutveckling och stimulera till gemensamma forsknings- 
och utvecklingsarbeten. Parterna ska under studenternas ut-
bildningstid upprätthålla en regelbunden kontakt och syftet är 
också att bidra till lokal skolutveckling genom att handledare i 
skola/förskola och VFU-lärare från lärosäten samverkar. Ram-
avtalet förankras i kommunerna och ett led i samverkanspro-
cessen innebär att VFU-samordnare och VFU-administratörer 
besöker kommuner. Träffarna kan vara riktade mot olika grup-
per som rektorer, förskolechefer och handledare. Vid dessa 
träffar är kommunsamordnaren i den avsedda kommunen när-
varande. En gång per termin anordnar VFU-samordnare på 
HKR och VFU-administrationen en samordnarträff för kom-
munsamordnare i avtalskommunerna. Agendan på träffarna 
varierar från exempelvis information om VFU-placeringar, pro-
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graminformation, aktuell VFU-forskning och pågående utveckl-
ingsprojekt. Vid dessa träffar diskuteras aktuella VFU-doku-
menten som Verksamhetsförlagd utbildning–VFU Lärarutbild-
ningarna 150901 (Högskolan Kristianstad, 2015e) och Riktlin-
jer för verksamhetsförlagd utbildning-VFU Lärarutbildningarna 
(Högskolan Kristianstad, 2015c). VFU-administrationen för lä-
rarutbildningarna ingår också i två nätverk för VFU-samord-
nare, ett regionalt för lärosäten i södra Sverige och ett nation-
ellt där alla lärosäten ingår. Under nätverksträffarna diskuteras 
och utbyts erfarenheter, såväl generella som konkreta. Samver-
kansprocessen innebär en tillgänglig VFU där delaktighet och 
närhet är bärande principer. I den yttre kärnan, i vår systema-
tiska samverkansmodell (figur 3), knyter vi an de olika doku-
menten för att öka tillgänglighet och skapa närhet till sam-
hället. Detta är ett sätt att konkretisera och realisera mål, an-
svar och visioner. 

UKÅ rapport 2015:24 ”Uppföljning av den verk-
samhetsförlagda utbildningen inom lärar- och 
förskollärar-utbildningarna” 
Universitetskanslersämbetets rapport 2015:24 (UKÄ, 2015) är 
ett aktuellt dokument för att kvalitetssäkra VFU. Regeringen 
har gett uppdrag till UKÄ att utvärdera den verksamhetsför-
lagda utbildningen för alla lärar- och förskollärarutbildningar 
som har examensrättigheter. Granskningen gäller de lärarut-
bildningar som genomförs efter den nya examensordningen 
som började gälla 2011. UKÄ:s rapport visar på en ökad kvalité 
jämfört med tidigare utbildningar. I utvärderingsrapporten re-
kommenderar UKÄ huvudmännen att handledarna ska ges 
bättre förutsättningar för såväl handledarutbildning som att 
delta och därmed samverka i kompetenshöjande aktiviteter 
som lärosätena erbjuder. I den yttre kärnan i vår systematiska 
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samverkansmodell (figur 3), knyter vi an till att det bör finnas 
en närhet i form av samverkan mellan yrkesskickliga lärare, 
handledare, HKR-utbildningar och HKR-forskning och skol-
verksamheter.  UKÄ rekommenderar också lärosätena att fort-
sätta arbetet med kvalitetssäkring kring examination av VFU. I 
den inre kärnan i vår systematiska samverkansmodell (fig.3) 
finns en dokumentationsprocess på fyra faser för att öka till-
gängligheten för såväl student som handledare. De fyra faserna 
bidrar också till en kvalitetssäkring för VFU-examinationer. 
Samverkan och kvalitetssäkring underlättas av stödsystem som 
VFU- och Val-Webb, som är ett utvecklat administrativt stödsy-
stem för kommunikation gällande den verksamhetsförlagda ut-
bildningen. 

Vägar för en tillgänglig undervisning i VFU ge-
nom närhet och samverkan 
I följande avsnitt beskrivs olika vägar för hur närhet och till-
gänglighet kan gestaltas i undervisningen i form av VFU. Rubri-
kerna nedan är synkroniserade med den systematiska samver-
kansmodellens yttre kärna (fig.3). 

Yrkesskickliga lärare i arbetslivet   
För att få syn på vad som krävs för en tillgänglig handlednings-
situation behöver först lärarens yrkeskunskap synliggöras och 
preciseras. Lärares yrkeskunskap innebär bland annat förmåga 
att kunna planera och att skapa struktur i undervisning (Skol-
verkets Allmänna Råd, 2011). Planeringen ska användas som 
underlag för att utvärdera undervisning men den är också ett 
redskap för att utvärdera elevers kunskaper. Yrkeskunnandet 
innebär att kunna tolka och identifiera elevers kunskaper och 
att utveckla lärarens undervisning (Skolverket, 2011; Skolver-
kets Allmänna Råd, 2009). Lärares yrkesetiska principer är 
riktmärke för vilka krav som ställs på dagens svenska lärare 
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(Lundgren, 2008). En professionell lärare ska följa portalpara-
grafen, vilket betyder att eleven och kunskapen är i centrum. 
Att skapa goda lärandesituationer för såväl elever som kollegor 
är en annan central innebörd i uppdraget. Därför blir en konse-
kvens att det ställs krav på lärarens förmåga att planera och ge-
nomföra undervisningssituationer utifrån elevens behov. Att ha 
god observationsförmåga och att kunna beskriva var eleven be-
finner sig i lärandecykeln och hur individen bäst lär är en peda-
gogisk kompetens. Den yrkesskickliga läraren ska ha förmåga 
att systematiskt studera det som gör skillnad i elevers lärande-
resultat. Alexandersson (1994) menar att forskning kan ge väg-
ledning för att utveckla yrkeskunskap. Selander (2006) jämför 
den svenska och den finska skolan och han menar att elevers 
resultat beror på lärarens och studentens utbildning. Finland 
har, i likhet med Sverige, en akademisk lärarutbildning men 
Finlands är på mastersnivå, vilket innebär att den i högre grad 
är vetenskaplig. Den svenska skolan efterlyser yrkesskickliga 
lärare i arbetslivet vilket skulle kunna innebära att den beprö-
vade erfarenheten behöver dokumenteras, kommuniceras och 
prövas för att ha en vetenskaplig förankring. Holmqvist, Gus-
tavsson och Wernberg (2007) fokuserar i sina studier på vad 
som krävs för att möjliggöra lärande och Holmqvist och Wen-
nås-Brante (2011) visar på lärares skilda planeringsförmågor i 
ett internationellt perspektiv. I resultaten beskrivs att lärare i 
Hong Kong riktar sin uppmärksamhet mot innehållsliga 
aspekter, vad-frågan i planeringen är i fokus, medan svenska 
lärare har ett metodinriktat fokus, hur-frågan. Att ha lärande-
objekt och lärandemål i fokus ger bättre resultat för såväl ele-
ver som för studenter.  I Sverige ställs det nya krav på lärarrol-
len i takt med att aktuella ramar som Skollagen (SFS 2010:800) 
och styrdokument (Skolverket, 2011) ger uppmaningar om hur 
lärare ska planera och genomföra undervisning med utgångs-
punkt från elevers lärande (Skolverkets Allmänna Råd, 2008, 
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2006). Såväl internationella som nationella studier (Lo & Mar-
ton, 2012, Carlgren, 2012) visar att vara lärare idag innebär att 
ha förmåga att kunna förändra undervisning men inte som en-
samarbete utan genom samverkan och samarbete. Skolutveck-
lingsmodeller, som Lesson study och Learning study, tillämpas 
av såväl lärarlag som av lärare, handledare och forskare. ”Les-
son study collaboration isn´t just about working with other 
teachers so that you aren´t isolated anymore; it´s about collab-
oration that influences you as an educator. It takes you out of 
your classroom and forces you to look inside yourself. Lesson 
study transforms individual teachers and the community in 
which they work, allowing them to draw on another´s 
knowledge” (Lewis & Hurd, 2011, s.74). Att beskriva goda lä-
randesituationer är av betydelse för utveckling av den egna lä-
rarrollen men också att ha mod att sätta ljuset på det som är 
osynligt. Vad lärare inte ser och inte kan urskilja i sin undervis-
ning är därför en kritisk aspekt i lärarkompetensen och konse-
kvensen av det som inte kan urskiljas blir en otillgänglig under-
visning. Palla (2012) undersöker i sin fenomenografiska studie 
lärares teoretiska medvetenhet efter genomförd Learning 
Study. Lärarna i studien är erfarna och 66 % av dem har arbe-
tat som handledare under många år. Studiens övergripande 
syfte är att beskriva lärares förmåga att separera lärandets akt 
från dess innehåll. Resultaten visar att lärare har svårigheter 
att separera teoretiska utgångspunkter och göranden i klass-
rummet. Att ha kunskap om och förståelse för hur lärandeteo-
rier ska tillämpas i skolans vardag, i planeringssituationen och i 
undervisningen är en kritisk aspekt för lärare och enligt Brante 
m.fl. (2012) även för lärarstudenter. Med utgångspunkt från 
dessa studiers resultat är det därför intressant att vidare stu-
dera hur närhet och tillgänglighet skapas i såväl planering som 
i undervisning. 
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Handledare  
Studenterna i lärarutbildningarna har rätt till tillgänglig hand-
ledning i verksamhetsförlagd utbildning av handledare. Till-
gänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl 
en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor. Detta 
innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till inform-
ation och bra bemötande. En tillgänglig lärmiljö ger studenten 
möjlighet att vara delaktig och inkluderad i utbildningsverk-
samheten. Tillgänglighet är en förutsättning för lärande och 
kunskapsutveckling vilket innebär att utbildning måste ta hän-
syn till allas behov och förutsättningar (SPSM, 2014). FN:s kon-
vention (Förenta nationerna, 1995) om barns rättigheter har 
som mål att alla ska kunna vara delaktiga i samhället genom att 
all verksamhet, lokaler och information ska vara tillgängligt för 
alla. Staten, kommunen, landstinget och det privata näringsli-
vet arbetar för att information och lokaler blir tillgängliga för 
alla (Myndigheten för delaktighet, 2015). Myndigheten menar 
vidare att exempelvis fördomar, negativa attityder och okun-
skap kan bidra till att det blir brister i bemötande och att arbe-
tet med tillgänglighet blir bristfälligt.   

I denna artikel ligger fokus på yrkesteoretisk handledning vil-
ket innebär att handledaren handleder för att utveckla en prak-
tisk yrkesteori. Det är en reflekterad praxis som står i fokus, det 
vill säga en praxis med etiska överväganden. Selander (2006) 
menar att det finns lärarspecifika kunskaper som utvecklas ge-
nom samtal, reflektion och handlingar. Eftersom skolans villkor 
förändras måste yrkesspråket också utvecklas för att lärare 
som handledare på ett adekvat sätt ska kunna hantera nya 
undervisnings- och samtalssituationer. Handledning är ett be-
grepp som förekommer i olika sammanhang. Aspelin (2013) 
lyfter vikten av att begreppet handledning är beroende av sam-
manhanget i relationen, det vill säga vad handledningen ska 
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leda fram till och vilken funktion handledningen har. Tidigare 
forskning visar att det finns planer i Europa på att skapa ett ge-
mensamt begrepp. Alla är dock inte överens om det skulle 
kunna gå att genomföra eftersom i högre utbildning används 
flera begrepp med liknande betydelser (Lindgren, 2000). Be-
grepp som handledning, tutor, mentorskap, peer groups och 
coach är bara några av begreppen som förekommer. För att öka 
tillgängligheten för studenterna i VFU behöver begreppet hand-
ledning diskuteras utifrån olika ansvarområden (Högskolan 
Kristianstad, 2015e). Aspelin och Persson (2011) pekar på att 
relationen mellan handledaren och den handledde har stor be-
tydelse i handledningsprocessen och belyser vikten av att de 
ska reflektera tillsammans. Handledningen bör präglas av öm-
sesidig respekt och goda relationer måste skapas i möten för 
att lärandet ska bli tillgängligt. Författarna anser att i relation-
ella processer är kommunikation en viktig kontext. Det torde 
innebära att om det skapas tid för reflektion, där kommunikat-
ion är en viktig del, och en relation är etablerad, skulle lärandet 
kunna utvecklas i en så kallad tillgänglig miljö, lärande på lik-
värdiga villkor. Dewey (1999) bekräftar och belyser vikten av 
tid för reflektion i en lärandeprocess rent generellt och Aspelin 
och Persson (2011) anser att kunna reflektera är ett tecken på 
yrkesskicklighet. Johansson och Palla (2014) menar att handle-
darrollen i yrkesteoretisk utbildning bland annat innebär att 
bedöma studenternas yrkesskicklighet. De har skapat en be-
dömningsmatris för att få en möjlig rättssäker bedömning. Den 
didaktiska förmågan, relationsskapandet och reflektionsför-
mågan är tre viktiga aspekter i bedömning av yrkesskicklighet, 
enligt författarna.  
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Figur 2. Johansson och Palla (2014) beskriver aspekter av yrkes-
skicklighet 

Johansson och Palla (2014) menar att det behövs stödstruk-
turer för bedömning av studentens yrkesskicklighet. För att 
öka tillgängligheten vid handledningssituationen tillämpas en 
pedagogisk planeringsmatris som består av fyra faser. I plane-
ringsfasen planerar studenten undervisningssituationen som 
därefter genomförs. Planeringen är inte enbart utifrån vad, hur, 
varför utan den har också en teoretisk, en organisatorisk, en ut-
värderande utgångspunkt med avsikt att skapa förståelse för 
såväl delar som helhet. Efter genomförd aktivitet eller under-
visningssituation ska studenten själv kritiskt granska, gransk-
ningsfas, såväl planering som utfall för att stärka sin reflekt-
ionsförmåga. Den tredje fasen benämns som formativ bedöm-
ningsfas, vilket innebär att handledaren ger feedback. Den 
fjärde fasen, insiktsfasen kräver att studenten formulerar 
nyvunna insikter med utgångspunkt från de tre tidigare fa-
serna. Att kunna formulera sina nyvunna insikter med utgångs-
punkt från den lärandes perspektiv, visar en medvetenhet för 
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elevers lärande och utveckling. Lärandecykeln fortsätter i näst-
kommande planering för att utmana såväl det konkreta skri-
vandet som de reella handlingarna.   

Ahlqvists (2015) studie visar att studenter vill ha tid tillsam-
mans med sin handledare då ett reflekterande samtal kan äga 
rum vilket stämmer väl överens med Aspelin & Persson (2011). 
Studenter uttrycker också en frustration över att handledaren 
inte känner till deras lärandemål och vilka uppgifter som ska 
genomföras och på så sätt finns en otillgänglig handledning. 
Bladini (2004) anser att handledning kan vara ett lärande i två 
perspektiv och Ahlqvist (2015) menar i sin studie att det är en 
”win-win” situation, när studenten lär av handledaren och 
handledaren lär av studenten. Ett gott samarbete mellan verk-
samhet och lärosäte skulle kunna stimulera till ett tvärveten-
skapligt lärande. Studenten har aktuell forskning och läraren 
har det praktiska yrkeskunnandet. Handledarens behörighet är 
en annan aspekt som påverkar tillgängligheten i handled-
ningen. Ett exempel på detta är när von Ahlefeld Nisser (2013) 
anser att skillnaderna mellan speciallärare och specialpedagog 
måste tydliggöras ute i verksamheterna. Författaren menar vi-
dare att om rollerna är otydliga så kan det bli problematiskt vid 
ett förändringsarbete, alltså en bristfällig tillgänglighet. Hon 
menar vidare att det måste skapas arenor, på organisations-, 
grupp- och individnivå, där samtal kring de olika profession-
erna belyses. Tidigare studier visar att begreppet förstelärare 
är en ny och viktig roll (Ahlqvist, 2015). En intervjuperson sä-
ger: ”För min del innebär det att jag har lite mindre undervis-
ning till att göra försteläraruppdrag. Då får det ju också plats 
och tid till att ta hand om studenter”. Denna roll är relativt ny 
och arbetsuppgifterna varierar. Enligt Skolverket (2015) ska 
rektor tillsammans med försteläraren ta fram arbetsuppgifter 
utifrån behoven på skolorna. Forskningen visar vidare att 30 % 
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av förstelärarna arbetar med att stödja blivande kollegor (stu-
denter) under den verksamhetsförlagda utbildningen och 25 % 
är involverade i forskning. Framtiden får utvisa vad förstelära-
ren kan ha för roll vid handledning. 
 
Studenters utbildning genom samverkan mellan forskning 
och skolverksamheter 
För att få en god kvalité under VFU-perioderna behövs en när-
het i form av samverkan mellan högskola och verksamhet. För 
att samverkan ska fungera tillfredsställande bör det finnas tyd-
liga målformuleringar och bedömningskriterier i kursplanerna. 
Bladini (2004) menar att samspelet mellan yrkesfält och forsk-
ning bör utvecklas genom att forskningen sker tillsammans 
med olika aktörer. Därmed skulle samverkan mellan samhället 
och högskolan kunna utvecklas i ett tvärvetenskapligt lärande. 
Examensordningen för speciallärare och specialpedagoger un-
derstryker detta, ”för att få speciallärarexamen/specialpedago-
gexamen ska studenten visa insikt om betydelsen av samarbete 
och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper” (SFS 
2011:186; SFS 2007:638). Samverkan sker på olika arenor och 
står för olika saker för olika personer. I ett relationellt perspek-
tiv finns synsättet att samverkan mellan skola och högskola ska 
kunna bli fruktbart utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt, 
som studenterna bör efterleva i lärarutbildningen. Tidigare stu-
dier (Ahlqvist, 2015) visar att uppdraget för handledare och 
målen kring VFU måste vara tydliga. Studenter anser att upp-
draget som handledare ska vara förhandlat tillsammans med 
kommunen, med en tydlig beskrivning om hur uppdraget ser ut 
och hur ersättningen ska vara reglerad. De menar att en hand-
ledarutbildning bör innehålla information om vad innehållet i 
utbildningen behandlar och vilka mål som finns. En student an-
ser att metoder för handledning behövs. En annan student ut-
trycker att ”en vetenskaplig approach i handledningens vardag 
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skulle innebära att forskning, beprövad erfarenhet mixas ihop 
under handledningen”.  Det är också betydelsefullt att handle-
dare får information om såväl mål, syfte som VFU-uppgifter. 
Kärnan och det grundläggande i undervisningen bör vara att 
studenterna får ett bra bemötande, handledning och tid för re-
flektion. Wedin, Hultman och Schoultz (2012) ser många fram-
gångsfaktorer med en handledarutbildning, vilket skulle kunna 
öka närheten och samverkan mellan högskoleförlagd och verk-
samhetsförlagd utbildning. Författarna ställer sig samtidigt frå-
gan om det ens är möjligt eftersom varje handledare har en 
unik situation. Det är kanske viktigare att handledaren är an-
passningsbar och rättar sig efter studenten och de elever som 
deltar i undervisningen. I Ahlqvists (2015) tidigare studier vi-
sar resultaten att målen måste vara klara, tydliga och kommu-
nicerade med handledaren. Studien visar också att studenterna 
i speciallärarutbildningen upplever handledarens uppdrag i 
särskolan som otydliga. Hegender (2007) samt Nordänger och 
Lindqvist (2012) menar att det finns en ”mischmasch” av teore-
tiska och praktiska kunskapsformer publicerade i olika former 
av styrdokument och att målen är vagt formulerade samt att de 
inte är lika från högskola till högskola. Dilemmat är, enligt för-
fattarna, att det inte finns gemensamma riktlinjer för hur läran-
demålen ska formuleras och att förutsättningarna skiljer mel-
lan de olika lärosätena. Med detta som bakgrund menar vi att 
det finns en risk att studenternas lärande och kvalitetssäk-
ringen uteblir. Om det inte finns en nära samverkan mellan 
högskolan och VFU-platsen är risken att lärandemål inte upp-
fylls och att riktlinjer inte följs. Tid behövs för att göra VFU till-
gänglig och en viktig faktor är samverkan. Men tid är re-
surskrävande och kan således vara en riskfaktor som gör att 
samverkan inte prioriteras. 
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Figur 3. Systematisk samverkansmodell. (Inre kärnan: fyra faser 
där dokumentationsprocessen blir ett redskap för att öka tillgäng-
lighet. Yttre kärnan: fyra närhetsprinciper för samverkan.) 

Systematisk samverkansmodell 
Med avsikt att skapa tillgänglighet för VFU på ett effektivt sätt, 
har vi tagit fram en systematisk samverkansmodell (figur 3) ut-
ifrån studier av aktuella styrdokument och tidigare resultat av 
våra utvecklingsprojekt. Vi menar att det i delar av lärarutbild-
ningarna krävs systematisk samverkan för att öka tillgänglig-
heten i VFU. Den systematiska samverkan innebär två nivåer, 
dels den inre kärnan som är förhållningssättet mellan handle-
dare och student men också en yttre kärna, vilket inkluderar 
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såväl närhet mellan samhälle, högskola, utbildning och forsk-
ning. Det finns en tillämpad tillgänglighet där kärnan är en pe-
dagogisk planering. Den består av fyra faser, vilka är plane-
ringsfas, granskningsfas, formativ bedömningsfas och insikts-
fas. 

Den inre kärnan, den tillämpade tillgängligheten, innebär att 
handledaren och studenten i handledningssituationen använ-
der en pedagogisk planeringsmatris, enligt Johanssons och Pall-
las (2014) modell. Tillgängligheten kan här tolkas som en 
”hands on”-modell, en tydlig konkret situation med fyra läran-
defaser under VFU. Resultaten visar genom den yttre kärnan 
att samverkan finns genom delaktighet för olika aktörer i relat-
ioner och i närhet mellan utbildning, forskning, samhälle och 
arbetsliv. De olika aspekterna i den systematiska samverkans-
modellens yttre kärna kan tjäna syftet att öka tillgängligheten 
på VFU. Yrkesskickliga lärare i arbetslivet innebär att de måste 
kunna beskriva sin egen yrkeskompetens och sin kompetens-
profil (Skolverket, 2011). Att vara handledare innebär att förut-
sättningen för uppdraget är en formell behörighet, alltså en lä-
rarlegitimation. Eftersom handledaren ska ha ett professionellt 
förhållningssätt genom ett gott bemötande och avsätta tid till 
systematisk handledning innebär det att handledarutbildning 
och erfarenhet behövs. HKR ansvarar för att utbildningarna har 
tagit fram utbildningsplaner och kursplaner samt tydliga läran-
demål och bedömningskriterier. Studenterna på lärarutbild-
ningarna samverkar med olika skolformer där VFU-dokument, 
VFU-mål och VFU-omdömen skapar tillgänglighet. Samverkan 
forskning-skolverksamheter, innebär samverkan med forsk-
ningsplattformar, exempelvis forskning om relationell pedago-
gik (FoRP). Forskning sker med olika aktörer på olika arenor. 
Samverkan finns för kommunerna genom ramavtal mellan HKR 
och samhälle med avsikt att öka närhet och tillgänglighet. Att 
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tillämpa styrdokument och olika dokument som till exempel 
planeringsmatriser bidrar till en kvalitetssäkring av utbild-
ningen. 

Diskussion  

I kommande diskussion utgår vi ifrån den systematiska sam-
verkansmodellen och för resonemang om hur den kan tjäna sitt 
syfte som en tillämpbar modell för att skapa en ökad tillgäng-
lighet i VFU. I diskussionen fokuserar vi på frågeställningen: 
vilka vägar finns för att göra undervisningen, i form av VFU, till-
gänglig för den mångfald av studenter i lärarutbildningarna 
som vi möter? Resultat har mynnat ut i en systematisk samver-
kansmodell (figur 3) där tillgänglighet är synbar i fyra konkreta 
faser. Dessa faser är beroende av varandra och har relationer 
till de fyra närhetsprinciperna. Den systematiska samverkans-
modellen har alltså en inre och en yttre kärna där den inre är 
en etablerad undervisningsmodell. I den yttre kärnan ser vi att 
samverkan är en nödvändighet i tillgänglig undervisning i form 
av VFU. Vi kan se att samverkan sker på olika nivåer och på 
olika arenor, i ett mångfaldsperspektiv. Den systematiska sam-
verkansmodellen kan tjäna som en stödstruktur för att skapa 
ökad närhet och tillgänglighet i undervisningssituationer i form 
av VFU. I dokumentet strategi 2015-2020 (Högskolan Kristian-
stad, 2015b) används inte begreppet tillgänglighet, däremot är 
det tydligt i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) att tillgäng-
liga miljöer är ett krav och likaså i tillgänglighetsplanen (2014-
2015). Vi kan se tillgänglighet ur ett relationellt perspektiv där 
samverkan är en nödvändighet (Aspelin, 2013). Aspelin menar 
vidare att samverkan är en förutsägbar och mer eller en 
mindre målmedveten aktivitet. Detta skulle kunna innebära att 
den systematiska samverkansmodellen fyller en viktig funktion 
i undervisningen i form av VFU. Principerna är tydligt fram-
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skrivna och i den första närhetsprincipen belyses den yrkes-
skickliga läraren som har kunskap och är medveten om den 
egna yrkeskompetensen. Vi menar att yrkesskicklighetens in-
nebörd är en förutsättning för att kunna stödja och utmana stu-
dentens lärande. Att ha rätt legitimation i relation till VFU-pla-
cering är viktigt och dessutom måste de olika professionerna 
som studenterna möter tydliggöras anser von Ahlefeld Nisser 
(2013). Vi menar att den yrkesskickliga läraren måste kunna 
beskriva sin yrkeskompetens för studenten i handledning. Det 
skulle kunna innebära att den tysta kunskapen som Wedin, 
Hultman och Schoultz (2012) diskuterar synliggörs och vidare 
menar de att det måste finnas tydliga riktlinjer för att få hand-
ledaren att få syn på den.   

I den andra närhetsprincipen belyses handledaren och handle-
darrollen. Eftersom begreppet handledning är otydligt och må-
len är vagt formulerade enligt Hegender (2007) och Nordänger 
och Lindqvist (2012) måste handledarens ansvarområde tyd-
liggöras. Detta kan ske genom att lärandemålen i VFU, VFU-om-
dömen, VFU-foldern (Högskolan Kristianstad, 2015e) som är 
ett lokalt dokument med utgångspunkt från ramavtalet 2015, 
och forskning kring aktuellt område diskuteras i handledarut-
bildningen och vid handledarträffar. I den systematiska sam-
verkansmodellen grundar sig handledaruppdraget på pedago-
gisk planering, kritisk granskning, formativ bedömning och 
nyvunnen insikt (Johansson & Palla, 2014). Dessa områden är 
viktiga processer i alla fyra närhetsprinciper i modellen.  Hand-
ledare har ofta lång erfarenhet både av yrket och av att vara 
handledare. Däremot behövs en större andel handledare som 
har handledarutbildning, särskilt på gymnasienivå. I handle-
darutbildningarna behandlas såväl teorier, lärandemål som be-
dömningskriterier för att medvetandegöra handledarnas bedö-
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markompetens. I utbildningarna är det inte vanligt förekom-
mande att studenter blir underkända på VFU vilket kan funde-
ras över. UKÄ (2015) uppmanar lärosäten till eftertanke och yt-
terligare analys.  

I den tredje närhetsprincipen behöver utbildningens tillgänglig-
het belysas genom att utbildning- och kursplaner blir tydliga. 
Tillgänglighetsarbetet måste integreras fortlöpande i högsko-
lans verksamhet och den systematiska samverkansmodellen 
kan då tjäna som stöd för vidare utvecklingsarbete. I UKÄ:s 
Uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lä-
rar- och förskollärarutbildningarna (2015) betonas att lärosä-
tena ska erbjuda handledarutbildningar för VFU-handledare 
och fortsätta att kvalitetssäkra examinationerna gällande VFU.   

I den fjärde närhetsprincipen belyses samverkan mellan forsk-
ning och skolverksamheter. Samverkan sker i en rad olika fo-
rum som exempelvis handledarträffarna vilka är en betydelse-
full mötesplats eftersom det här ges möjlighet till att skapa för-
ståelse för aktuell forskning, kursens lärandemål och bedöm-
ningskriterier. I UKÄ (2015) skrivs att det kan vara risker ur 
rättssäkerhetsperspektiv om studenten blir informationsbä-
rare mellan skolverksamheter och lärosäten. Det är därför vik-
tigt att samverkan sker mellan handledare och VFU-lärare från 
lärosätet. VFU-foldern, med utgångspunkt från ramavtalet 
(Högskolan Kristianstad, 2015e) är ett tillgängligt dokument 
som ger stöd för parterna att få syn på respektive ansvarsom-
råde. UKÄ (2015) uppmanar till ytterligare kvalitetssäkring ge-
nom att avtalen regelbundet blir föremål för uppföljning. Det 
måste till ett multimodalt lärande kring forskning, samhälle 
och utbildning som är förankrat i teori och praktik. Multimod-
alt lärande skulle kunna innebär att kommunikation sker på 
olika nivåer och med olika verktyg. Kommunikation behöver 
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inte alltid vara verbal utan kan ske via olika tekniska hjälpme-
del till exempel internet och att information från högskolan 
läggs ut på nätet för att öka tillgängligheten. 

Vi kan se att en ökad systematisk samverkan bör ske på fyra 
plan. Närhet till den yrkesskickliga läraren, närheten till hand-
ledaren, närheten mellan utbildningar, forskning och samhälle. 
Det finns visioner (Högskolan Kristianstad, 2015b) och ram-
verk (Högskolan Kristianstad, 2015c) som stödjer att samver-
kan bör finnas, och det finns tidigare studier (Aspelin, 2013) 
som styrker att samverkan finns och det finns utarbetade 
strukturer för hur det kan se ut. Vi har utvecklat tidigare struk-
turer (fig.2 och den inre kärnan fig. 3) genom den systematiska 
samverkansmodellen. Dilemmat kan bli att samverkan tar tid 
och tid är pengar. Våra resultat visar att tillgänglig handledning 
bör vara strukturerad och dokumenterad. Den systematiska 
samverkansmodellen skulle kunna fungera som ett ramverk 
där en tydlig struktur utgör ett stöd för alla parter inom sam-
verkan. Den systematiska samverkansmodellen ökar tillgäng-
ligheten, genom närhet mellan högskolan och samhället, i relat-
ioner, och genom samverkan. Att ha modellen som grund i all 
verksamhet kring VFU skulle göra målen tydligare för den yr-
kesskickliga läraren, handledaren och de olika professionerna 
som studenten möter i de olika verksamheterna under sin VFU. 
Vår modell kan ses som en pedagogisk utgångspunkt för att 
skapa tillgänglig undervisning där samverkan och närhet är 
grundprinciper för studenternas VFU. 
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Recension 
Olika intressenters perspektiv på  
tillgänglighet för studenter med 
funktionsnedsättning – hur går vi  
vidare? 
Jeanette Johansson 
 
Recension av E-learning and Disability in Higher Education: 
Accessability Research and Practice av Jane K. Seale 

Mitt namn är Jeanette Johansson och jag undervisar i program-
met Digital Design, som adjunkt i Informatik, där användbarhet 
och design av gränssnitt är i fokus. Jag har erfarenhet av att 
bygga upp lärandemiljöer för nätundervisning. Målet att uppnå 
god struktur, begriplighet och flexibilitet för en bred målgrupp 
är ett spännande och utmanande arbete. Med nyfikenhet tog 
jag mig an E-learning and Disability in Higher Education: Ac-
cessability Research and Practice, skriven av Jane K. Seale, pro-
fessor i inkluderande undervisning i högre utbildning på Uni-
versity of Exeter, Storbritannien.  

I denna andra, omarbetade upplagan, har Seale valt ett socialt 
perspektiv och identifierar intressenter med liknande mål men 
med olika erfarenheter. Boken är en välskriven och välstruktu-
rerad sammanfattning av vad som sagts, var vi befinner oss 
idag och vilka utmaningar som väntar. Ett avsnitt ger en mer 
kritisk bild av forskningen så här långt, där Seale efterlyser ny 
forskningskultur som på ett bättre sätt kan stödja utvecklings-
arbetet.  
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Vid en första genomläsning fick jag intrycket av att det är en 
bok av en forskare för forskare, men detta visade sig vara fel. 
Texten är ett heltäckande underlag för alla som arbetar med 
och är intresserade av tillgänglighet och utveckling av e-resur-
ser. Underlaget ger en bred och trovärdig förförståelse för såväl 
den enskilde studentens situation som akademins olika intres-
segrupper och utmaningar. Boken kan läsas i sin helhet eller i 
delar – det finns tydliga avgränsade avsnitt som fungerar väl 
att lyfta ut. Framför allt del III i boken: ”Critiquing the Scene: 
Making Sense of Voices and Silences” är ett utmärkt underlag 
för reflektion och diskussion. Här antar Seale ett mer ifrågasät-
tande förhållningssätt. Hon lyfter fram vikten av att studenters 
och andra intressegruppers personliga erfarenheter kommer 
fram och medieras. Kanske vi kan kan använda nya kanaler och 
förändrade sätt att berätta utan att tappa vetenskaplig trovär-
dighet? 

Seale ger en tydlig bild av områdets komplexitet: antalet stu-
denter med funktionsnedsättning ökar samtidigt som vi befin-
ner oss i ett paradigmskifte. Teknik och lagstiftning ger stöd 
samtidigt som andra aspekter försvårar: vissa intressegrupper 
– som undervisande lärare eller pedagogiska utvecklare – för-
svarar sina revir och stela attityder hänger kvar. Seale menar 
att det fortfarande idag är vanligt att personal ser önskan om 
anpassning som ett sätt för studenter att få fördelar i undervis-
ningen. Studenter med funktionsnedsättning har svag röst, men 
i boken berättar studenter och Seale förstärker den rösten ge-
nom att lyfta frågan till forskarnivå med mer pondus och kraft. 

Seale lyfter och diskuterar även de kritiska röster som menar 
att individanpassning står i motsatsförhållande till Universal 
design – här finns ett värdefullt underlag för högskolepedago-
gisk debatt och utveckling. För att vi ska komma framåt, menar 
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Seale, krävs att vi bryter mot konventionella samarbeten och 
börjar tänka över ämnesgränserna.  

Boken kan, förutom att vända sig till forskare och undervisande 
personal, med fördel läsas av studenter med funktionsnedsätt-
ning. Att få en bild av arbetet med tillgänglighet inom akademin 
kan vara en viktig pusselbit för ökad helhetsförståelse. Dock 
kan innehållet vara svårt att ta till sig. För att vara en bok om 
tillgänglighet är den förvånansvärt svårtillgänglig – det är 
ganska intressant. Texten är bitvis kompakt och typografin är 
inte anpassad för läsbarhet. Tabellers placering och utformning 
är inte optimal och de få illustrationer som finns förtydligar 
inte informationen på ett önskvärt sätt. 

Antalet studenter med funktionsnedsättning ökar och detta, 
menar Seale, är ett av de viktigaste argumenten för att vi måste 
arbeta för en mer tillgänglig lärmiljö. Det kan vara så att antalet 
ökar och kommer att fortsätta öka, men vi har samtidigt blivit 
bättre på att förstå, diagnostisera och synliggöra. Funktioner 
och begrepp har omvärderats i takt med teknikens utveckling. 
En hel del psykosociala hinder har ”legaliserats”, mycket tack 
vare röster som Seales. Funktionshinder syns mer. Det krävs 
förmodligen mer än ett konstaterande att antalet ökar, för att vi 
ska se på inkludering och anpassning som en naturlig del av 
undervisningen. Skillnaden mellan att vara tvungen och att 
vilja ligger i attityden. 

Seale använder, som många andra forskare inom området, 
regnbågen som metafor för att skapa förståelse för tillgänglig-
het. Regnbågen har många starka symboliska värden - både 
kulturellt och historiskt – och är ett exempel som illustrerar 
hur helhet och mångfald kan fungera tillsammans. Som en hel-
täckande förklaringsmodell är det dock en klen metafor skulle 
jag säga. Vi uppfattar regnbågen på olika sätt, visst, men det är 
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inget misslyckande. Att se information på ”fel” sätt, eller att inte 
se den alls får i akademin snabbt stora konsekvenser för den 
enskilde individen – det gäller både studenter och andra intres-
segrupper; ”stakeholders” som Seale benämner dem. 

Funktionsnedsättning ger upphov till en hel del stigmatisering 
och begreppet ”disablities” i sig klingar inte positivt. När Seale 
ger oss bilden av läget får jag, tråkigt nog, återigen uppfatt-
ningen av att det finns två läger. På ena sidan finns en grupp 
studenter som behöver anpassning och på andra sidan befinner 
sig olika intressegrupper som är ”helt normala”. Detta bidrar 
snarare till att förstärka stigmat än att överbrygga gränser. 

Personligen bär jag med mig många nya insikter efter att ha 
läst boken, den ger många tillfällen till eftertanke och kan re-
kommenderas som ett stöd för både praktiskt och teoretiskt ar-
bete. För mig är bemötande och återkoppling oerhört viktiga 
faktorer i diskussionen om tillgänglighet och här kan boken 
vara en värdefull källa. 

Jeanette Johansson 
 
 

Referens 
Seale, Jane K. 2014. E-learning and Disability in Higher Educa-
tion: Accessability Research and Practice. 2 uppl. New York och 
London: Taylor & Francis 
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Övrigt 
Pågående utvecklingsprojekt och ut-
vecklingsprojekt på gång 
 
Rektor beslutade den 5 mars 2015 att hälften av de medel som 
tilldelats högskolan utifrån Universitetskanslersämbetets kvali-
tetsutvärderingar skulle göras tillgängliga för ansökan om ut-
bildningsutveckling för högskolans undervisande personal. 
Högskolepedagogisk debatt fortsätter att uppmärksamma ut-
vecklingsprojekt som har beviljats medel. Redaktionen önskar 
projektledarna lycka till i arbetet, och inbjuder till att resultat 
från dessa projekt presenteras och diskuteras i Högskolepeda-
gogisk debatt. Projekt som har beviljats medel är: 

Annika Fjelkner: ”Nya studenters upplevelser av ekonompro-
grammet på HKR”. För att skapa en bra utbildning behöver vi 
veta mer om våra studenter. Projektet ”Nya studenters upple-
velser” undersöker hur förstaårsstudenter på högskolans eko-
nomprogram upplever sin första termin. Hur väl förberedda 
känner de att de är när de börjar sina studier i september? Hur 
väl tror de att de kommer att lyckas i sina studier och vilken in-
sats tror de att de kommer att behöver göra? Resultatet av stu-
dien jämförs med motsvarande studier i Holland och på Nya 
Zeeland. 

Därefter, efter första terminen, görs en uppföljningsenkät. Här 
är syftet för att undersöka utfallet.  Hur bedömer nu studen-
terna sin tidigare upplevelse av att vara förberedda?  Hur de 
ser på sig själva som studenter och är de nöjda med utfallet? 
Genom att bättre förstå studenternas förväntningar och upple-
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velser under första terminen kan möjligheter att utveckla pro-
grammet identifieras, exempelvis för att öka tillgängligheten 
och samtidigt bibehålla en hög kvalitet. 

Stina Larsson och Kerstin Herrström: ”Stärkande av den fysiska 
och digitala lärandemiljön på LRC”. LärandeResursCentrum 
(LRC) är högskolans studiecentrum och erbjuder ett samlat 
akademiskt stöd till studenter och personal. Projektet syftar till 
att förbättra ljudmiljön i studiecentrumet och att göra grupp-
rummen till mer kreativa lärandemiljöer genom digitalisering. 
Den fysiska lärandemiljön bör vara utformad så att den stödjer 
dialog, kommunikation och peer-to-peer learning. Då skapas 
också en mer inkluderande lärandemiljö, där alla kan vara del-
aktiga i arbetsprocessen. Grupprummen utrustas med olika 
former av skärmar, som möjliggör projicering av digitalt inne-
håll och som man koppla upp dator m.m. till. En sådan satsning 
på digitala hjälpmedel i studiemiljön på LRC utformas så att 
även studenter med funktionsnedsättning kan utnyttja och dra 
fördel av de nya möjligheterna. Ljuddämpande insatser och 
möjligheter att skapa rum i rummet behövs på LRC för att för-
bättra arbetsmiljön eftersom akustiken och ljudnivån i loka-
lerna är ett stort bekymmer. Förbättringar i ljudmiljön gynnar 
personer med hörselnedsättning eller koncentrationssvårig-
heter men även övriga besökare. 

Pia Häggblom: ”Universell Design för lärande”. Syftet med pro-
jektet är undersöka lärares uppfattningar om koncepten Uni-
versal Design for Learning (UDL) och Universal Design for In-
struction/Universal Instructional Design. Lärare reviderar sina 
kurser utifrån konceptens riktlinjer och principer med målet 
att nå en ökad tillgänglighet och breddat deltagande. Projektet 
är ett led i att implementera konceptet Universell Design för Lä-
rande som verktyg på HKR för att proaktivt och systematiskt 
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öka tillgängligheten och flexibiliteten i undervisningen och där-
med utveckla pedagogiken i grundutbildningen. Genom att ar-
beta systematiskt med breddat deltagande är syftet även att nå 
en ökad genomströmning och en grund för ökad anställnings-
barhet. 

Stefan Larsson och Thomas Lindström: ” Nätbaserad undervis-
ning vid Högskolan Kristianstad - Användarnas upplevelser och 
behovet av strategisk kompetensutveckling”. Syftet med pro-
jektet är att genom intervjuer få ökad insikt i personalens och 
studenternas upplevelser av kvaliteten på högskolans nätbase-
rade undervisning samt på vilket sätt de anser att den kan för-
bättras. Genom analyser ska förslag ges på kompetensutveckl-
ingsinsatser för såväl de som planerar programmens helhet 
(programområdesansvariga), de som skapar kursstrukturer 
(kursansvariga) och de som undervisar (lärarna). Målet är att 
under 2016 öka kvaliteteten på de nätbaserade utbildningarna 
genom riktade kompetensutvecklingsinsatser och därmed 
stärka högskolan i den ökande konkurrensen. 

Jane Mattisson: ”Reading skills”. Projektet innefattar tre modu-
ler i vilka man undersöker hur förstaårsstudenter läser och för-
står akademiska texter. Två program har valts ut: ekonompro-
grammet och folkhälsopedagogiskt program.  Till de olika mo-
dulerna kommer man att utveckla ”self-tests”, dvs. digitala 
prov. De tre modulerna är: 

1. Att läsa för innehåll. Kurslitteratur. 
2. Att läsa akademiska texter 
3. Att läsa vetenskapliga artiklar 

Thore Soneson: ”Filmprojekt med syfte att stärka arbetet med 
öppna videoföreläsningar och engagerande studiematerial”. I 
projektet kommer det att göras en inventering av pedagogiska 
fördelar med video och onlinematerial samt utarbetande av 
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modeller för att skapa engagerande studiematerial med film. 
Vidare kommer lärare att erbjudas workshops kring konceptet 
flippat klassrum och kring hur man kan komplettera sin under-
visning med inspelade lärresurser och med samarbete online. 

Marie-Louise Österlind: ”Man kan bli bättre, om man vet vad 
bättre är”. Utveckling av digitala resurser till stöd för studenter 
i den akademiska skrivprocessen.” Projektet avser att utveckla 
digitala resurser till stöd för studenternas akademiska skri-
vande, med särskild inriktning mot examensarbete. De utveck-
lade resurserna kommer att vara av en sådan karaktär, att de 
både instruerar och inspirerar studenterna. De kommer att 
vara generellt utformade, för att kunna användbara för studen-
ter oavsett ämnesområde. Projektet tar sin utgångspunkt i de 
insatser och resurser som utvecklats av LRC och av lärarna 
inom programområdet, vad gäller stöd till studenterna i den 
akademiska skrivprocessen. 
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Högskolepedagogisk utbildning på 
HKR 2016 
 
Inom ramen för LRC:s verksamhet erbjuds en rad olika möjlig-
heter för att utveckla sin pedagogiska kompetens. Nedan listas 
både de lite mer omfattande högskolepedagogiska kurserna 
och de seminarier och workshoppar som planerats och står till 
buds för 2016. Mer detaljerad information och anmälan till de 
olika utbildningstillfällena hittar ni antingen på LRC-webben 
eller i HKR:s kalendarium. 
 
Vårterminen 2016 

Kurser 
Distansöverbryggande pedagogik (7,5 hp) 
Högskolepedagogisk grundkurs I (7,5 hp) 

Workshoppar 
Karriärstegen: ”Att utforma en pedagogisk portfölj” 

LRC Seminarieserie  
April: Seminarium, VFU-handledning 
Maj: Seminarium, Det ömsesidiga beroendet mellan doktorand 
och handledare 

 

Höstterminen 2016 

Kompetensutveckling 
Högskolepedagogisk projektkurs (7,5 hp) 

Utöver den ordinarie planeringen av utbildningsmoment kan 
LRC även erbjuda skräddarsydda workshoppar för enskilda ar-
betsgrupper eller utbildningsteam. Tveka inte att höra av er till 
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personalen på LRC om ni är intresserade av en workshop inom 
följande områden: 

• Universal design: undervisa tillgängligt 
Kontakt: Pia Häggblom 

• Studenters skrivande 
Kontakt: Johan Landgren 

• Informationskompetens 
Kontakt: Stina Larsson 

• Undervisning online 
Kontakt: Åsa Kronkvist 
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HÖGSKOLEPEDAGOGISK DEBATT 
hpdebatt@hkr.se 

Redaktör:  
Ulrica Skagert, högskolepedagogisk utvecklare, LärandeResurs-
Centrum 
 

Redaktionsmedlemmar: 
Claes Dahlqvist, bibliotekarie, LärandeResursCentrum 
Annika Fjelkner, adjunkt, Sektionen för hälsa och samhälle 
Vanja Lozic, lektor, Sektionen för lärande och miljö 
Joachim Regnéll, lektor, Sektionen för lärande och miljö  
 

Ansvarig utgivare:  
Chefen för LärandeResursCentrum 
 

Syfte och inriktning  
Det främsta syftet med Högskolepedagogisk debatt är att bidra 
till utvecklingen av undervisningen vid Högskolan Kristianstad. 
Tidskriften ska vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte 
men också för kunskapsproduktion. Redaktionen välkomnar 
bidrag som fördjupar kunskapen om lärande eller som bidrar 
till utveckling av undervisningen. Förhoppningen är att lärare, 
handledare, doktorander och studenter likaväl som pedago-
giska utvecklare och forskare ska bidra med innehåll och gärna 
skapa debatt.  

Bidragen kan skrivas på svenska eller engelska. Högskolepeda-
gogisk debatt är inte en peer review-tidskrift men samtliga bi-
drag granskas och kommenteras av redaktionen. Referenshan-

mailto:hpdebatt@hkr.se
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tering sker enligt APA: se till exempel www.rkh.se/Page-
Files/466/APA-referensguide.pdf  
 

Bidragstyper 
Vi vill att tidskriften ska vara en plats för utbyte och därför ser 
vi gärna bidrag med såväl artiklar om forskning som krönikor 
och reportage från konferenser och andra sammanhang där lä-
rande och undervisning i högre utbildning diskuteras. 

Artikel: Högst 5 000 ord. Dessa ska genomsyras av ett veten-
skapligt angreppssätt med en väldefinierad frågeställning och 
koppla till relevant vetenskaplig litteratur.  
 
Bokrecensioner: Högst 1 000 ord. Kontakta redaktionen och 
ge gärna förslag innan du skriver. Recensionen bör redogöra 
för verkets innehåll, dess styrkor och svagheter samt relevan-
sen för läsare av Högskolepedagogisk debatt.   
 
Debattinlägg: Högst 800 ord. Fokus på frågor relevanta för 
högskolans undervisningsverksamhet eller aktuella utbild-
ningspolitiska frågor. Redaktionen uppmuntrar till svar på de-
battinlägg.  

Goda exempel (best practice): Högst 1 800 ord. Här kan du 
till exempel beskriva framgångsrika undervisnings- och exam-
inationsformer. Resultaten bör ha utvärderats och ha relevans 
för högre utbildning.  

Forskningsnotiser: Högst 1 500 ord. Beskrivningar av på-
gående utbildningsrelaterad forskning.  
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