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Vad kännetecknar framtidens  
lärarroll inom högre utbildning? 
Jenny Edvardsson, Högskolan Kristianstad 

Bakgrund 
Med breddad rekrytering och breddat deltagande (SFS 1992) ställs den 
högre utbildningen inför nya utmaningar. Fler studenter saknar den aka-
demiska kompetens som krävs för att klara av sina studier (Skolverket 
2019). Det ställer i sin tur stora krav på undervisande lärare. Under vå-
ren 2021 fick jag möjlighet att följa en studentgrupp i deras första kurs 
inom utbildningsvetenskap på lärarutbildningen inriktning F-3 respek-
tive 4–6. Genom skriftliga reflektioner, utvärderingar samt individuella 
intervjuer gav studenterna sin bild av vad som krävs för att klara studi-
erna. Att läraren var viktig var något alla återkom till. I samband med 
konferensen Lärarlärdom den 18 augusti 2021 fick jag möjlighet att 
presentera delar av studentmaterialet och nedan kommer det att sam-
manfattas. Utgångspunkt är de två frågor som presentationen utgick 
ifrån: 

• Vad behöver undervisande lärare göra för att möta alla
studenter som börjar studera på högskola och universitet?

• Hur behöver framtidens lärarroll se ut för att möta en
breddad rekrytering?

Vad behöver undervisande lärare göra för  
att möta alla studenter som börjar studera på 
högskola och universitet? 
I samband med att det empiriska materialet (studentreflektioner, stu-
denters utvärderingar och individuella intervjuer med studenterna på 
lärarutbildningen) bearbetades såg jag snart att många studenter lyfte 
fram liknande tankar. Jag sorterade in deras tankar i kategorier och gav 
sedan kategorierna egna rubriker. Rubrikerna som valdes var dessa: 

• Möjligheten till styrd och schemalagd tid för responsarbete
(utvecklar språk och ämneskunskap)

• Möjlighet att visa sina kunskaper i olika examinationsformer
(muntlig och skriftlig)
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• Att det fanns ett samarbete mellan olika professioner (exem-
pelvis mellan lärarutbildare och de som arbetar inom högsko-
lepedagogik) 

• Att undervisningen byggdes upp av ett arbete i flera steg (pro-
cess) 

• Att studenterna delades in i basgrupper och att det fanns sche-
malagd tid för basgruppen (basgruppen blev ett stöd och ett 
bollplank) 

• Läraren (läraren ansågs central för att studenterna skulle klara 
av sina studier och studenterna efterfrågade en strukturerad 
och explicit undervisning där det fanns rika tillfällen till inter-
aktion och återkoppling) 

Rubrikerna sammanfattar med andra ord det som studenterna lyfte fram 
som avgörande för att de skulle klara av sina studier. Tydligt är att flera 
av rubrikerna har flera beröringspunkter med det som brukar kallas för 
ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt så som det förs 
fram av exempelvis Gibbons (2009, 2013) och Hajer och Meestringa 
(2014). I ett språk- och kunskapsutvecklande arbete handlar det om att 
arbeta både med språket och ämnesinnehållet och att detta arbete sker 
parallellt (Edvardsson, 2020; Eklund Heinonen, 2018). Inom ett språk- 
och kunskapsutvecklande arbete är det även viktigt att studenterna ges 
möjlighet att få samtala och diskutera med andra samt att de får åter-
koppling under arbetets gång. Likaså behöver de få arbeta i en process 
eller i steg där svårighetsgraden successivt ökar. Det blir en sorts kon-
tinuerligt lärande, där språk- och ämneskunskaper utvecklas i sam-
klang. Genom att arbeta på detta sätt, där studenterna både får läsa, 
skriva, samtala och ge respons (samt får respons) utvecklas studenterna 
och får bättre förutsättningar att klara av sina studier (Bilikozen, 2018, 
2019; Lahey 2017; Zhou m.fl., 2020; Van der Merwe, 2018). 

Rubrikerna kan även kopplas till den elevcentrerade, eller i detta fall, 
den studentcentrerade undervisningen som Sveriges förenade student-
kårer (SFS, 2013) för fram. För SFS innebär det att läraren ska möta 
studenten där den befinner sig och att skapa en lärandemiljö där studen-
ten ges tillfälle att reflektera utifrån egna erfarenheter. På så sätt kan 
studenten ta stöd i sina egna erfarenheter och successivt bygga på med 
ny kunskap (SFS, 2013). Även Universitetskanslersämbetet (UKÄ, 
2015) lyfter fram det studentcentrerade lärandet som en framgångsfak-
tor för att klara av den breddade rekryteringen. I skriften Standarder 
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och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för 
högre utbildning (ESG) skriver man att en studentcentrerad undervis-
ning genomförs när läraren:  

• respekterar och beaktar studenternas olikheter och behov, och 
flexibla studievägar möjliggörs, 

• beaktar och använder olika sätt att tillhandahålla utbildning 
på, när så är lämpligt, 

• använder en variation av pedagogiska metoder på ett flexibelt 
sätt, 

• utvärderar och justerar regelbundet dels sätten att ge utbild-
ningen på, dels de olika pedagogiska metoderna, 

• uppmuntrar självständighet hos studenten, samtidigt som 
lämplig vägledning och stöd från läraren säkerställs, 

• uppmuntrar ömsesidig respekt i relationen mellan student och 
lärare (UKÄ, 2015, s. 13). 

Det är precis detta som studenterna lyfter fram i det empiriska materi-
alet. Läraren har en viktig roll och är betydelsefull för studenternas möj-
lighet att klara av sina studier. Genom att läraren intresserar sig för sina 
studenter, stöttar dem genom arbetet, ger dem möjlighet att bearbeta 
och arbeta med kurslitteratur och samtidigt skapar en struktur kring 
undervisningen kan läraren vara avgörande för studenternas möjlighet 
att klara av sin utbildning. 

Hur behöver framtidens lärarroll se ut för att 
möta en breddad rekrytering? 
Vad kan man då dra för slutsatser utifrån studenternas tankar om lärar-
rollen? Hur behöver framtidens lärarroll se ut för att möta en breddad 
rekrytering? Det man kan konstatera är att läraren behöver bedriva en 
undervisning som är studentcentrerad, något även Sveriges Förenade 
Studentkårer (2013) och Universitetskanslersämbetet (2015) betonar 
men det räcker inte. Läraren behöver också vara kunnig i sitt ämne och 
ha förmågan att lära ut och strukturera sin undervisning. Förmågan att 
lära ut går i sin tur att sammankoppla med ett språk- och kunskapsut-
vecklande förhållningssätt (Gibbons, 2009, 2013; Hajer & Meestringa, 
2014). Samtidigt som studenterna i det empiriska materialet lyfter fram 
hur viktig läraren var satte de också fingret på det som kan vara proble-
matiskt och som man behöver tänka på inför framtiden. Vet alla lärare 
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vad ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt är? Vet lärarna 
hur detta förhållningssätt kan komma till uttryck i undervisningen? Vil-
ket stöd och vilken kompetensutveckling behöver universitetsläraren få 
för att kunna möta alla studenter? Det är frågor att ha med sig vid pla-
nering av framtidens undervisning på högskola och universitet och vid 
diskussionen om framtidens lärarroll. 
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