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Inledning  
Frågor om digitalisering i högre utbildning diskuteras flitigt just nu. Den här pedagogiska 

guiden har tagits fram utifrån att det inom programområdet VA- och 

kretsloppsteknikerprogrammet och Kandidatprogram i miljöteknik – strategisk 

resursanvändning signalerats ett behov av att utveckla pedagogiska metoder i anslutning 

till de nätbaserade undervisningstillfällena som erbjuds och äger rum i realtid i det digitala 

mötesrummet Adobe Connect. I texten används på vissa ställen förkortningen A-C för 

det digitala mötesrummet ”Adobe Connect”.  Den pedagogiska guiden är även tillämpbar 

i användandet av andra digitala mötesrum. Upplägget omfattar viktiga aspekter att tänka 

på i det nätbaserade lärandets olika faser såsom förväntningar som ställs på lärare och 

studenter mellan de olika mötestillfällena. Vi har valt att göra en indelning som består av 

tre olika faser; förberedelse, genomförande och efterarbete. Som avslutning av de 

presenterade faserna ges ett avsnitt illustrerande lärarreflektioner och i vissa fall också 

studentröster. Den pedagogiska guiden avseende digitala lärandemiljöer avslutas med en 

allmän diskussion med frågor som rests under projektets gång samt förslag på 

utvecklingspotentiella frågor och utvecklingsområden med kortfattade slutsatser. 

Projektets syfte var att utveckla de digitala mötena som genomförs på Adobe Connect. 

Pedagogiska metoder stod i fokus för att nå ett mer interaktivt förhållningssätt i samband 

med olika kursmoment. Målet var framtagning av en pedagogisk guide avseende icke 

fysiska möten, i realtid, i A-C, som ska kunna användas i fler av programmens kurser. 

Den pedagogiska guiden riktas i första steget nu till lärarna men en guide riktad till 

studenterna ser vi som ett ytterligare utvecklingssteg för att tillsammans skapa goda 

förutsättningar för pedagogiska lärandeprocesser. Fokus kommer att ligga på 

förväntningarna som sätts före, under och efter de digitala mötena. Nyckelorden är 

samverkan, stöd, kritiskt tänkande tillsammans med reflektion och återkoppling. 

 

Fas 1: Förberedelse 

a) Att skapa ett mötesrum i Adobe connect: När läraren skapar ett rum i Adobe 

Connect finns en inledande guide från LRC (LärandeResursCentrum) att tillgå. 

Det är viktigt att kontrollera att den undervisande läraren bjudit in deltagarna till 

mötet och att man som lärare också kontrollerat att ljud- (mikrofon) och bild- 
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(kamera) inställningar fungerar. Studenterna ansvarar själva för att de har den 

utrustning som krävs och att de i förväg kontrollerar ljud- och bildinställningar. 

Bredbandskapaciteten är också relevant i sammanhanget. Läraren ansvarar för att 

studenterna får en länk till mötesrummet och blir inbjudna och ges information om 

vad de behöver förbereda sig på gällande tekniken, ljudinställningar, bild 

(kamera)inställningar etc. I vissa fall krävs ett lösenord och det måste i så fall 

läraren delge sina studenter. 

 

b) Studenternas ansvar i förberedelsefasen är att testa den tekniska utrustningen i 

god tid före mötet, kontrollera att länken till mötesrummet fungerar. 

 

c) Lärarens förberedelsefas: Läraren lägger ut sitt material i mötesrummet och 

förbereder sig med de pedagogiska digitala verktygen, såsom t.ex. powerpoint, 

använda ritfunktion, visa information på internet osv. Det är av stor vikt att 

försäkra sig om att pekaren kan vara synlig för studenten både under mötet och 

efter det, i ett ev. inspelat möte. Uppmärksamhet behöver riktas till att alla format 

inte är kompatibla, exempelvis är det möjligt att ladda upp pdf-filer i Adobe 

Connect men inte word-dokument. 

 

d) Agenda eller dagordning: Läraren lägger ut en agenda, dvs. vilket information om 

vilket innehåll som kommer att behandlas på mötet på förslagsvis It´s learning 

(eller annan lärplattform) och i Adobe Connect-rummet. Vilka förberedelser 

studenterna behöver göra informeras det också om. Vid första tillfället kan det vara 

lämpligt att studenterna får i uppdrag att förbereda sig för att muntligt presentera 

sig kort med namn och utbildningserfarenheter, förväntningar på kursen och hur 

de ser på sin egen lärandeprocess i samband med nätbaserad undervisning. 

 

e) Dokument som planeras visas under mötet: Studenterna åläggs i förekommande 

fall att kunna ladda upp sina dokument på den digitala plattformen. Det kan vara 

lämpligt att läraren ansvarar för att uppladdade dokument kan läsas av alla. 

 

f) Teknisk ”ställtid”: Läraren behöver tillsammans med studenterna bekräfta att ljud 

och bild fungerar i anslutning till att mötet ska starta. Därför kopplar samtliga 
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deltagare upp sig till Adobe Connect 10-15 minuter före starttiden för mötet. Det 

är viktigt att både som lärare och student försäkra sig om att uppladdade dokument 

finns tillgängliga innan mötet startar. Det betyder att samtliga deltagare bör räkna 

med en förberedelsetid, ”ställtid” om ca 15-20 minuter.  

 

g) Inspelning av möten: Läraren informerar studenterna om mötet planeras att spelas 

in. Medgivande av studenterna krävs för inspelning. Om anonymitet vid möten och 

vid inspelning: Se vidare under rubriken ”Fas 2 Genomförande fas” och punkten 

”Inspelning av möten” h). 

 

h) När det gäller mötesdatum: Läraren kan antingen schemalägga fasta tider innan 

kursstart eller vara flexibel och löpande lägga in nätbaserade möten i dialog med 

studenterna. Som lärare bör man vara lyhörd och beredd på att sätta in ett extra 

möte om det visar sig vara angeläget. Studenterna bör också ha en öppen 

inställning till detta.  

 

i) Att tänka på vid muntliga och interaktiva omexaminationer: Det gäller att följa 

det som anslås i de olika examinationerna. Är det muntlig redovisning med 

opponentskap som gäller vid ordinarie examinationstillfälle ska en sådan 

examinationsuppgift inte kunna ersättas av någon annan examinationsform, om 

inget annat anges i kursplanen. 

 

Reflektioner från lärarna 

Syftet med de digitala mötena är att skapa en innehållsrik och trygg lärandemiljö som 

uppmuntrar studenternas eget ansvarstagande för sitt lärande och att se vinster med 

kommunikationen studenter emellan.  

En del av de mötena behöver studenterna anmäla sig till i förväg samt skicka in ett antal 

frågeställningar på t.ex. ämnesinnehållet. Erfarenheter visar att det utan föranmälningar 

ofta varit för få studenter närvarande vid A-C mötena samt att de varit förhållandevis 

oförberedda. Att som lärare vara tydlig med vad respektive möte ska fokusera på är 

lärdomar vi fått genom det här projektet. En del av lärarna gör tydliga dagordningar inför 

varje möte vilket uppskattats av studenterna.   
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Vad gör man när någon inte kommer in? Vad händer om inte tekniken med ljudet 

fungerar?  

• Det som vi resonerat oss fram till är att ”ställtiden” kan vara en viktig parameter 

här. Om den är cirka 15-20 minuter så kan telefonsamtal eller mail komma in 

under uppstartstiden, ”ställtiden”, vilket kan medföra att vi kan vägleda och fånga 

upp och hjälpa ytterligare någon student att logga in. 

 

• Mötet måste genomföras trots allt. Respekt för övriga deltagare är viktigt att vara 

medveten om.  

 
• Om möjligt får man hänvisa studenter som inte lyckas logga in till det digitala 

mötet att hoppa in annan grupp om möjligheter till det finns. 

Studenterna måste informeras av läraren om att det här scenariot kan inträffa. Läraren kan 

också tappa uppkoppling men då handlar det oftast om kortare avbrott. Studenterna 

behöver också ha vetskap om vad som förväntas angående deras förhållningssätt då en 

sådan situation uppstår, dvs. att invänta en stund och inte omedelbart koppla ner. 

 

Reflektioner från studenterna 

Utvärderingar och samtal med studenterna visar att de är positiva till de digitala mötena 

i realtid. Speciellt nöjda är de med att kunna delta i ett samtal med såväl lärare som 

kurskamrater. I vissa sammanhang och kurser används dock det digitala mötesrummet 

endast för frågestunder och studentrösterna vittnar om att de vill träffas i andra 

sammanhang, utifrån ämnesinnehållet, också. 

Studenterna efterfrågar mer information om vad som exakt förväntas av dem inför varje 

A-C träff avseende förkunskaper och hur de kan förbereda sig inför olika uppgifter. 

Dagordningar som finns tillgängliga inför mötena är uppskattade av studenterna och gör 

att de känner sig mer förberedda inför mötena och att det finns en anledning att delta i 

mötena. 
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Fas 2: Genomförande 

Allmänt: Det är viktigt med en tydlig start och ett tydligt avslut av mötet liksom mötets 

innehåll. Läraren gör en sammanfattning av mötet och flaggar för vad studenterna 

förväntas arbeta med inför nästa möte och vad den preliminära agendan till nästa möte 

planeras bli. Vilka önskemål har studenter?  

Läraren bestämmer vilka behörigheter som ges studenterna gällande t.ex. mikrofon, ladda 

upp dokument, chatt-funktion och pekare. Gruppens storlek kan ha betydelse i de här 

valen. Ibland kan det vara en fördel att vara två lärare för att övervaka chatt-funktionen 

mm. Verktyg för möten över internet kan ge studenter med läs- och skrivsvårigheter 

fördelar eftersom olika sätt att kommunicera ges. t.ex. tal, skrift, bilder osv.  

Som lärare är det viktigt att ta upp de aktuella kursfrågorna under de interaktiva digitala 

mötena. Ett innehåll med tydlig struktur för alla möten behöver finnas. 

Utifrån lärandemålen så finns det en uppsjö av exempel på interaktiva övningar som man 

som lärare kan genomföra med studenterna. Några exempel som förekommer i våra 

kurser är bl.a. frågestund, räkneövning, seminarium med föreläsning, uppföljning av 

diskussion, handledning, muntlig examination med eller utan opponering, för- och 

efterarbete av en laboration samt diskussion efter laboration, rollspel etc. 

 

Följande exempel kan kombineras eller ske i mer renodlad form. 

 

a) Frågestund: Tanken med frågestundens upplägg och struktur är också viktig. 

Reflektion: fördel när studenterna i förväg skickat sina frågor - förberedelsen från 

studenternas sida bidrar till ansvarstagande för det egna lärandet osv. och att man 

bidrar till den övriga gruppens lärande. 

 

b) Räkneövning: Anslagstavla med ritverktyg fungerar som ett hjälpmedel. 

Pedagogiska utmaningar är att motoriskt skriva tydligt och att det finns en risk för 

fördröjning beroende av långsammare uppkoppling(trådlöst). Ljud och bild 
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synkroniseras inte alltid. En kombination av att kombinera redan förberedda 

lösningar är att föredra.  

 

c) Seminarium med föreläsning, uppföljning av diskussioner: Syftet med 

föreläsningar och seminarier i realtid är att föra en dialog liknande den som förs i 

det fysiska klassrummet. Den möjligheten finns inte i inspelade filmer och 

föreläsningar. Det kan därmed bespara tid att kontinuerligt bjuda in till digitala 

möten med studenterna i realtid för möjlighet att också reda ut frågor som 

uppkommer under kursens gång. En kombination när det gäller nätbaserade kurser 

är väsentligt. Att uppmuntra studenterna till att diskutera t.ex. hållbarhetsfrågor 

och vattenfrågor kan då ge inspiration att fortsätta diskussionerna mellan mötena.  

 

d) Handledning t.ex. examensarbete och projektarbete: 

Återigen är det ett ansvar som också vilar på studenterna, förberedelse inför ett 

handledningstillfälle. Vad gör studenterna efter en handledning och inför nästa 

handledningstillfälle? 

 

e) Muntlig examination - med eller utan opponering: Oerhört viktigt med 

förberedelse med uppkoppling och ljud! Det kan vara lämpligt att läraren ansvarar 

för att uppladdade dokument kan läsas av alla. 

 

f) Rollspel: När det gäller rollspelsaktiviteten så formuleras i vissa kurser några 

olika case av miljöproblematisk karaktär. Studenterna har tilldelats olika roller 

och fått agera som t.ex. företrädare för stat och kommunen, allmänheten, 

markägare och råvaruexploatörer och utmanats i att tillämpa den teoretiska 

kunskapen i praktiken. Kommunikation och kommunikationsstrategier är oerhört 

centralt och aktuellt samt nödvändigt i skapandet och utvecklingen av ett hållbart 

samhälle.  

 

g) Diskussion efter laboration: Oftast så hinner inte studenterna slutföra arbetet med 

en laboration med tillhörande rapport under respektive laboration. Vid tillfällen 

då studenterna känner sig stressade och i alla fall inte har tillräckliga anteckningar 

har det visat sig fruktbart med genomförande av ett uppföljningsseminarium i det 
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digitala mötesrummet. I anslutning till laborationen behövs vägledning i hur de 

kan strukturera sin rapport med resultat, felkällor samt sätta in det hela i ett 

teoretiskt sammanhang. Resultatet blir en bättre reflektion och att studenterna tar 

sig an rapporteringen innan för lång tid gått. 

 

h) Inspelning av möten: Etisk aspekt med fördelar och hinder: Alla måste 

godkänna en inspelning. Innan ett möte frågar läraren om någon av studenterna 

inte ger sitt medgivande. De studenter som inte närvarar kan då ta del av det 

digitala lärandetillfället. Man kan som närvarande student också gå tillbaka och 

repetera saker som tagits upp under möten man redan deltagit i. En fördel är också 

att kunna hänga med om man råkar bli sjuk eller av annan anledning missat mötet. 

Ett möte i realtid kan bidra till att man som student tar ett större eget ansvar för 

sina studier och genom ett aktivt deltagande bidrar till samlärandet och att 

kunskapsprocessen sätts in i ett relevant sammanhang. Den processen riskerar att 

utebli då man inte förberett sig inför ett möte (lärandetillfälle) som man ska delta 

i. Tekniskt kan det bli fördröjningar då det tar mer tid för läraren att redigera och 

lägga ut ett inspelat möte. 

 

Reflektioner från lärarna 

För att uppnå högre studentnärvaro diskuterar vi lärare emellanåt om olika moment såsom 

seminarier bör göras obligatoriska och skrivas in som examinerande moment i 

kursplanerna. 

Reflektion om inspelade möten: Studenter som bara tittar på inspelade möten (inte 

kopplar upp sig) och inte aktivt deltar i någon större omfattning kan ha svårigheter att 

genomföra kursen fullt ut. 

 

Reflektioner från studenterna 

Studenterna upplever det som positivt att träffas i A-C i realtid. De uttrycker att de lär 

känna sina studiekamrater och skapar kontakter för kommande grupp- och projektarbeten 

i kurserna. 
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De säger också att de även ses på egna initiativ utanför A-C, som t.ex. facebook, sms, 

mail, grupptelefonsamtal och ibland träffas de även fysiskt. 

Studenterna uppger också att de inte kontinuerligt tittar på ”Aviseringar” på 

programpanelen i lärplattformen. Det är viktigt att läraren talar om var meddelanden läggs 

ut.  
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Fas 3: Efterarbete 

• Om mötet spelas in sker redigeringsarbete och länken läggs därefter ut på 

kursplattformen (It´s learning eller annan lärandeplattform) 

 

• Minnesanteckningar skrivs ev. av läraren och läggs ut på kursplattformen. 

 

Reflektioner från lärarna 

FAQ: Vanliga frågor som dyker upp under kursens gång och mellan Adobe Connect 

mötena behöver hanteras genom att vi exempelvis i ett forum lägger ut studenternas 

vanligaste frågor och att läraren skriver in frågor och svar, för det som gäller där. Det kan 

fungera som en tidsbesparande åtgärd. Dock viktigt att informera om var informationen, 

dvs. FAQ,  finns. 

Ur lärarsynvinkel kan det vara tidsbesparande för läraren att spela in möten av mer 

faktamässigt innehåll. En pågående diskussion förs inom programområdena om vilka 

moment som är lämpliga för inspelning och som vidarebefordras till studenterna. 

 

Reflektioner från studenterna 

Det visar sig att studenterna har fått viktiga redskap för att t.ex. komma vidare i 

räkneövningar och projektskrivande efter de digitala mötena i realtid. 
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Diskussion 

Under projektets genomförande har vi varit uppmärksamma på att samla in både lärarnas 

röster och studenternas röster om det som upplevs ske i mötet mellan lärare och studenter 

vid nätbaserad undervisning och då specifikt i anslutning till de digitala mötena i realtid. 

Vi har därmed byggt vidare vår kunskap om detta genom egna erfarenheter och i dialog 

med studenterna. Den pedagogiska guiden vi arbetat fram behöver naturligtvis testas i 

praktiken och vi vill med den här guiden sprida våra erfarenheter till hela lärosätet 

Högskolan Kristianstad. 

Det är viktigt med en bred repertoar av olika lärandeaktiviteter i den digitala 

lärandemiljön, undervisningsmiljön, såsom inspelade föreläsningar, tillgång till olika ppt-

presentationer, både med och utan ljud, och möjlighet att vara aktiv på olika 

diskussionsforum. De digitala mötena i realtid ser både vi lärare och studenter som ett 

mervärde eftersom kursinnehållet i dem synliggörs och frågor som studenterna bär på 

aktualiseras och kan tydliggöras för alla samtidigt. Tillgången till att titta på mötena i 

efterhand ses också som ett mervärde då studenterna kan repetera det som sades och 

kursinnehållet som behandlades i efterhand. Det ska sägas att det i princip är samma 

pedagogiska utmaningar som vi står inför vid nätbaserat lärande som vid campuskurser. 

Skillnaden handlar om att sammankomsterna med studenterna blir mer kompakta och att 

tekniken behöver fungera för alla vid just den korta tidsram det handlar om. Ett digitalt 

möte varar aldrig i 3 timmar med rast – utan ett möte i realtid varar maximalt 1-1,5 timme, 

utan paus.  

Vid distanskurserna deltar även studenter på fristående kurser. Varierande 

studiebakgrund och förväntningar är några av utmaningarna. Antalet AC-möten varierar 

inom kurserna. För att studenterna i större omfattning ska uppmuntras ta eget ansvar för 

sitt lärande och se varandra som en tillgång har vi velat utveckla en pedagogisk guide för 

att synliggöra och kommunicera de ur lärandesynvinkel vinsterna med och ett interaktivt 

förhållningssätt. Studenternas AC-rum är också föremål för utveckling inom projektet. 

Programgruppen ser nödvändigheten av att pedagogiskt och systematiskt utveckla det 

digitala läranderummet i kvalitetshöjande syfte. Det övergripande målet är att skapa en i 

en trygg lärandemiljö i riktning mot den vetenskapliga progressionen bland såväl 

studenter som i gruppen av undervisande lärare. 
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Utvecklingspotential 

- Hur kan vi utveckla grupprum till studenterna i realtid, dvs. med uppkoppling 

samtidigt och med gemensam återsamling? När det gäller att som student ta 

ansvar för sitt eget lärande kan som exempel studenterna få tillgång till en egen 

mötesyta.  

 

- Det är viktigt att dela ut lämpliga tekniska behörigheter till studenterna, t.ex. om 

de ska kunna ladda upp och öppna dokument, kunna använda mikrofon osv. 

 
 

- Mer utbildning för lärarna är att önska när det gäller att spela in möten och 

därefter redigera dem. 

 

- Som en utvecklingsfråga vill vi lyfta varianten att genomföra möten där såväl 

campusstudenter i mötesrum på HKR möter studenter som sitter i andra delar av 

landet. För det ändamålet krävs i dagsläget tillgång till en specialsal (särskild 

anpassad lokal). 

 

- I förlängningen är ett önskemål också att kunna utveckla och utforma en 

studentguide anpassad till olika webbmötesverktyg. 

 

 

Slutsatser i korthet 

 
• När det gäller digitala möten i realtid så står inför samma pedagogiska 

utmaningar som undervisning i campuskurser gällande att inspirera studenterna 

till att ta ansvar för sitt eget lärande och att utmana och utveckla former för 

samlärande i studentgruppen. 

 

• Tidsbesparande praktiska åtgärder kan vara att sammanfatta de frågor i samband 

med kurser som dyker upp hos studenterna i FAQ (Frequently Asked Questions) 

samt att i kurser kombinera inspelade föreläsningar och aktiviteter med digitala 

möten i realtid. 
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• Att väl vara medveten om att de digitala sammankomsterna i realtid blir mer 

kompakta jämfört med campusundervisning och att det krävs engagemang från 

såväl studenter som lärare för att tekniken ska kunna fungera fullt ut för alla vid 

den korta tidsram det handlar om.  
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