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syftet
Syftet med Lärarkonferens2013 är att samla och sprida insikter från

i. Future Learn:  ett iKt-PrOJeKt MeD MÅL att
 Höja kvalitet och omfattning av IKT-baserat lärande inom   
 Stockholms universitets utbildningar.

 Särskilt stödja universitets nya lärarutbildningar.

 Utveckla och införa moderna former av IKT-stödd examination  
 inom Stockholms universitet. 

 Öka användning av simulering och visualisering inom universitetets  
 utbildningar.

ii. ÄMnesDiDaKtisKa centra
 MND: Institutionen utbildar lärare i matematik och naturvetenskapliga  
 ämnen samt forskar i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

 ISD: Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten vid  
 Stockholms universitet. Vårt utbildningsfokus ligger på den ämnesdidaktiska  
 kompetensen och vår kärnverksamhet består av undervisning inom lärar- 
 utbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar samt forskning  
 och forskarutbildning.

 CeSam: Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik – utvecklar  
 forskning och bedriver utbildning om undervisning och lärande i samhälls- 
 vetenskapliga ämnen.

 CeHum: CeHum är en centrumbildning och dess uppdrag är att erbjuda en  
 vetenskapligt grundad undervisning och fortbildning i ämnesdidaktik och  
 bedriva ämnesdidaktisk forskning för såväl högskolan som grund- och  
 gymnasieskolan.

iii.  PeDagOgisKa Pristagare
 Årets Lärare: Ett pris som går till lärare som främjar studenternas lärande  
 genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för  
 utveckling av undervisning liksom erkänd undervisningsskicklighet.

 Årets institution: Ett pris som går till en institution som framgångsrikt främjar  
 studentens lärande genom ett systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete som  
 omfattar hela organisationen. (Vilande sedan 2008)

ramprogram

8.10 – 8.50 registrering

9.00 – 9.15 välkomsthälsning 
  av astrid söderbergh Widding, rektor och  
  lotta Jons, projektledare för konferensen

9.15 – 10.00 keynote: Prof Jan vermunt   
  Patterns in students’ learning at university 
  Presenteras av max scheja, docent i högskolepedagogik

10.00 – 10.30  Paus

10.30 – 11.15  session 1: Presentationer och rundabordssamtal

11.25 – 12.10  session 2: Presentationer och rundabordssamtal

12.10 – 13.00 lunchtallrik i galleriet

13.00 – 13.45 session 3: Presentationer och rundabordssamtal

13.55 – 14.30  akademisk konklusion  
  Undervisning i akademin – nu och i framtiden

14.30 – 15.15  improvisatorisk konklusion 
  Stockholms Improvisationsteater

15.15 – 16.00   avslutande mingel med förfriskningar i galleriet



keynote 
Inledande föreläsning av Jan Vermunt, Professor of Education vid Faculty of  
Education, University of Cambridge.

Patterns in stuDents’ Learning at university
This keynote focuses on students’ 
learning patterns and the way in 
which university teachers and teach-
ing can influence those patterns. 

First, recent advances in research 
on student learning will be present-
ed. These include the multi-dimen-
sional nature of student learning, 
the degree of stability and variabili-
ty in students’ approaches to learn-
ing, cross-cultural comparisons of 
student learning patterns, and rela-
tionships between students’ learning 
and personal, contextual, and per-
formance variables. 

Secondly, a number of learn-
ing-teaching methods, all widely 
used in university education, will be 
examined with regard to the degree 
of self-regulation, collaboration and responsibility they foster in students. Finally, 
the way how these different teaching methods foster the quality of students’ 
learning will be discussed, and implications for university teaching, learning and 
curriculum design will be derived.

ParaLLeLLa sessiOner
Trettio presentationer där innovativ undervisning presenteras och diskuteras och 
tre rundabordssamtal där utmaningar i undervisningsuppgiften behandlas.

Ur programmet: Kreativa examinationsformer, Hermeneutiskt motstånd som 
lärandeprincip, Matematik med dynamisk programvara, Elektronisk examination 
i juridik, Visualisering för att bedöma yrkeskunnande, PBL-baserade laborationer 
i kemi.

KOnKLuDeranDe PaneL 
Konklusioner modererade av Fredrik Oldsjö (Stockholms Dramatiska Hög- 
skola). Med Barbro Landén (Årets Lärare 2011), Staffan Selander (Future Learn),  
Karin Helander (Årets Institution 2008), Astrid Pettersson (MND) och  
Ebba Ringborg (sus) i panelen.

stOcKhOLMs iMPrOvisatiOnsteater  
Stockholms Improvisationsteater speglar ”Undervisning och lärande i akademin”

Såhär beskriver de sig själva; 
–  Stockholms Improvisationsteater värnar om fantasins plats i en effektiv  
 och hård värld. 
– Med humorn som verktyg ifrågasätter vi normer, traditioner och invanda  
 tankebanor. 
– Vi är en källa till hejdlös glädje för människor och väcker lusten att skapa själv. 
– Vi balanserar ständigt på slak lina mellan lågt och högt, aktualitet och  
 tidlöshet, den lilla människan och de stora frågorna, filosofi och vardag, 
 nuet och evigheten. 
– Vi utvecklar, undersöker och förädlar den improviserade teatern som konstart. 

MingLanDe avrunDning MeD FörFrisKningar 
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NrNr Presentatörer Abstract

Hur kan man lära sig att knäcka en vetenskaplig text på tyska utan att kunna tyska?
Presentation av hur jag utvecklat en läsfärdighetskurs i tyska för forskare, dokto-
rander, magister- och masterstudenter som saknar förkunskaper i tyska. En sådan 
kurs efterfrågades inom universitetet och jag såg det som en spännande peda-
gogisk utmaning att utveckla en kurs som ger kursdeltagarna redskap för att 
kunna läsa och förstå en vetenskaplig text på tyska. Kursen har getts sex gånger 
med resultatet att deltagare som representerar många olika ämnen nu kan förstå 
en vetenskaplig text på tyska som är viktig för deras forskning.

Lärande som syns - dynamisk programvara i matematik
Vi har inom Future Learn undersökt hur programvaran GeoGebra hjälper oss att 
visualisera matematiska samband och begrepp. Våra erfarenheter gör att flertalet 
lärarstudenter nu möter GeoGebra i sin utbildning inom matematikdidaktik. Vi 
kommer att visa ett par exempel från geometri och från funktionslära, och disku-
tera pedagogiska och didaktiska vinster. Visualiseringar är centrala för att förstå 
matematiska samband och begrepp, och vi tror att presentationen kan vara 
givande även för lärare i matematik och fysik, och för didaktiker i flera ämnen.

Diagnostiskt läsförståelseprov.
Ett diagnostiskt läsförståelsetest har genomförts vid två tillfällen för samtliga 
studenter antagna till språklärarutbildningarna. Testet är baserat på texter främst 
tagna från kurslitteraturen i introduktionskursen. Ett syfte var att studenterna 
skulle få en insikt i sin egen läsförståelsekompetens och vilka krav som kommer 
att ställas under utbildningen till språklärare. Studenterna har också getts 
möjlighet till olika former av stöd för att bättre klara av sina studier. En 
uppföljning har genom-förts efter tre terminers studier för att fastställa vilka 
resultat studenterna uppnått under utbildningen, och för att se om det går att 
relatera lägre uppnådda resultat till sämre provresultat på läsförståelsetestet.  
Under presentationen kommer kort att beskrivas vilka konsekvenser detta har 
fått på institutionen.

Utbildning i prokrastinering - ett sätt att förbättra studenters studieteknik
Prokrastinering, eller att mot bättre vetande skjuta upp aktiviteter, är ett mycket 
vanligt problem som är särskilt vanligt inom akademiska studier. Gjorda studier 
visar att mellan 80-95% av studenterna prokrastinerar, att 50% prokrastinerar 
regelbundet och också ser det som ett stort problem, och att det inte är ovanligt 
att en tredjedel av den avsatta studietiden i praktiken ägnas åt prokrastinering. 
Vi har angripit problemet genom att införa en kursmodul som under läsåret 
2011-2012 lästes av 230 studenter på programmet och där vi diskuterade 
fenomenet samt gick igenom strategier för att undvika prokrastinering. Denna 
presentation tar upp modulens uppbyggnad och en utvärdering av resultaten.
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Presentatörer Abstract

Hermeneutiskt motstånd
En av mina pedagogiska huvudstrategier är att försöka stimulera studenternas in-
tellektuella utveckling och självförståelseprocess genom att låta litterära texter från 
andra epoker och kulturkretsar relativisera invanda tankemönster. Metoden är 
knappast ny. När Wilhelm Dilthey la grunden till den humanistiska vetenskapsfa-
miljen, gjorde han det historiska förnuftet till humanioras första princip. I en tid 
då humanistiska universitetsutbildningar i Sverige alltmer gymnasifieras och köper 
studenternas intresse genom tvångsmodernisering av studieobjekten har Diltheys 
idéer större aktualitet än någonsin.

Kulturvetenskapligt orienterad Realia-undervisning
Jag skulle vilja presentera ett relativt nytt koncept inom språkdidaktiken (när-
mare bestämt: Tyska som främmande språk) som är grunden till min under-
visning i ämnet Realia. Konceptet utvecklades av Claus Altmayer och orienterar 
sig efter kulturvetenskapliga frågeställningar. Inom forskningen är konceptet my-
cket inflytelserikt, men kritiseras också av undervisande lärare som tycker att det 
är för komplicerat. Jag tänker först presentera konceptet och sedan förklara hur 
jag använder mig av det i min undervisning. Mitt bidrag är intressant för alla 
som undervisar i främmande språk utan även för språkdidaktiker

Självständigt arbete inom Lärarprogrammen
Syftet med projektet är att utifrån erfarenheter från Sci Pro vid Institutionen för 
data- och systemvetenskap utveckla ett digitalt verktyg som kan användas i 
kurser med Självständigt arbete (examensarbete) i första hand inom olika 
lärarprogram vid tre institutioner. En portal är under utveckling med info-texter, 
videofilmer och IKT-baserat stöd till studenterna för hela skrivprocessen, från 
synopsis till den färdiga uppsatsen. Vad ska jag/vi undersöka? En idébank är 
under konstruktion. Hur skriver man ett syfte? Vad innebär ett teoretiskt 
perspektiv? Vilken metod ska jag välja? Hur kan förskolor och skolor bidra med 
idéer till undersökningsområde?

GISELA - ett Future Learn-projekt kring Geografisk information
Att lära sig att använda Geografiska informationssystem är tidskrävande och stu-
denter behöver stöd i form av handledning. Ett sätt att underlätta för studenterna 
och de som fungerar som handledare och GIS-assistenter är att ha en digital plats 
där svar på vanliga frågor kring termer, begrepp och programvaror. Tanken är att 
GISELA skall fungera som ett komplement till den litteratur och den handledning 
som förekommer vid institutionens GIS-kurser, men också som en vägledning för 
de studenter som vill fördjupa sig inom ämnesområdet.  
http://www.gisela.humangeo.su.se
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NrNr Presentatörer Abstract

Kreativa examinationsformer
Centrum för barnkulturforskning utsågs till Årets utbildningsinstitution 2008 för 
sitt arbete med att skapa en pedagogiskt kreativ miljö med tydlig vetenskaplig 
profil och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Vårt mål var bland annat att 
utveckla varierade och stimulerande examinationsformer som främjar förståelse 
och helhetsperspektiv; som kopplar samman teori och praktik och ny kunskap 
med egna erfarenheter:- hur tänkte vi? - vad gjorde vi?- vad lärde vi oss?

Multimodalt berättande i naturvetenskap med wikis
Projektet som genomförs på Institutionen MND, har till syfte att öka inslaget av 
internetbaserade kursinslag samt att konkretisera undervisning om etiska riktlin-
jer i hantering av olika typer av informationskällor som hanteras via Internet. 
Införandet av multimodalt berättande i ”wikis” i kurser medför att projektar-
bete och laborationer kan utvecklas. Det innebär nya intressanta former för den 
formativa bedömningen med feed-back från lärare till studenter, samt mellan 
studenter. Att lärarstudenter kan driva egna naturvetenskapliga undersökningar 
och rapportera dessa i text, bild och med filmssekvenser eller med animationer 
och simuleringar, öppnar upp för kreativa lösningar där studenten är skapande 
och omsätter kunskap på ett personligt sätt. Vi kommer att diskutera våra erfar-
enheter av användningen av wikis ur olika aspekter.

Pedagogisk meritportfölj
Pedagogisk meritportfölj är en angelägenhet för alla anställda universitetslärare. 
Under denna session presenteras en portföljs innehåll, funktion samt några 
reflektioner kring bedömning av pedagogisk skicklighet. En ny webbsida 
framtagen av Uppsala universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet 
presenteras.

Vad fordras av Den Gode Läraren?
Didaktik, undervisningslära, är ett otillräcklig känt begrepp, men centralt för al-
la lärare oavsett ämne, nivå och skolform. 2003 fick jag SU:s pedagogiska pris 
som naturvetenskaplig lärare. Samma år fick jag ansvar för en obligatorisk kurs 
i pedagogik för alla nyantagna doktorander inom den kemiska sektionen. Denna 
kurs “Teaching Chemistry” har jag nu hållit drygt ett dussin gånger för ca 300 
doktorander och har en hel del att berätta, speciellt om vad som fordras av 
läraren och speciellt den akademiske läraren.
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Presentatörer Abstract

Aktiverande matematikundervisning 1
Jag berättar kort om utvecklingen av den nya grund-kursen i matematik. Arbetet 
har syftat till att bryta den nedåtgående spiralen med ständigt sänkta krav. Vi har 
i stället satsat på att så tidigt som möjligt aktivera och examinera studenterna.

Aktiverande matematikundervisning 2
Nätstöd i matematikinlärning. Jag berättar om samverkan mellan personlig  peda-
gogik och datorstöd. Utgångspunkten är den nya grundkursen i matematik, men de 
metoder vi tagit fram kan användas i betydligt vidare sammanhang.

Learning Design Sequence i högre utbildning
Det multimodala designteoretiska perspektivet på lärande som utvecklats av forskar-
gruppen Didaktik-Design på Stockholms Universitet bygger på en modell för 
lärande som kallas Learning Design Sequence – LDS. Modellen har använts för att 
analysera undervisning i förskola, grundskola och gymnasium men aldrig i högre 
utbildning trots att den är designad för det. Detta arbete visar hur modellen LDS 
kan användas för att utarbeta ett förslag om hur förskollärarstudenters lärande om 
barns lärande i digitala miljöer kan öka.

Teckenspråk i IT-stödd undervisning
Svenskt teckenspråk är ett gestuellt-visuellt språk. På sistone har det skett en förän-
dring när det gäller undervisningsformer och analysverktyg för lingvistiska studier i 
teckenspråk vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Att utveckla IT-
stödd undervisning ställer större krav på videoteknik och ämnesdidaktik. I pres-
entationen delger vi våra erfarenheter för a) webbaserad kommunikation via  
Adobe Connect och Skype, b) redovisning och inlämningsuppgift på teckenspråk 
och c) digitala språkresurser.
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Från att “tänka som en jurist” till “att vara jurist”:  
några förslag till reformering av juristutbildningen vid Stockholms universitet.
Sommaren 2012 underkändes juristutbildningen av Högskoleverket. 
Utvärderingen genomfördes av en grupp juristprofessorer. De reformer som 
genomförts består dock av en justering kurspoäng, samt en uppdelning av 
handledarroll och examinator. En sådan reform är otillräcklig, utan frågan 
kvarstår: undervisar vi verkligen studenter i hur man jobbar som jurist? Vi menar 
att reformarbetet i stället måste ta sikte på hur vi undervisar.  I stället för att som 
idag ”få information” vid undervisningstillfällena måste studenterna tränas i att 
lösa juridiska problem. Vi måste släppa ”talboksundervisningen” till förmån för 
en forskningsbaserad undervisning som tar vid där läroböckerna slutar.

Problembaserade laborationer i analytisk kemi
Laborationer i analytisk kemi har traditionellt utgjorts av ”kokbokslaborationer”, 
dvs studenten får ett ”laborationsrecept” att följa.  Studenten får praktiskt använda 
analytisk kemisk instrumentering och tolka resultat och skriver en kort redogörelse 
för experimentet och resultaten.
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NrNr Presentatörer Abstract

Nederländsk språkfärdighet på distans
Nederländska ges bara vid Stockholms universitet i Sverige. Av den anledningen 
har vår undervisning delvis blivit mer distansorienterad. Språkfärdighetskursernas 
struktur och undervisningsmaterial har vi fått  arbeta om då den ’gamla’ struk-
turen för klassrums-undervisning inte passar den nätbaserade undervisnings-
formen. Följande punkter har vi arbetat med vid utvecklingen av distans-
undervisningen: Olika former för examination, kontinuerlig bedömning eller slut-
bedömning, eller både och? Möjligheten till peer assessment för studenter i 
främmande språk, balansen mellan lärarens arbetstid och undervisningens kvalitet, 
undervisningsmaterialets flyktighet, studentens (o)synlighet och motivation.Vi 
upplever dock att mycket återstår att göra vad gäller framför allt teknik och 
examination.

E-tentor för alla - En realistisk lösning
Varför används i princip ingen elektronisk examination idag fast tekniken länge 
funnits?Är det så att läraren måste sättas i centrum för att lyckas? Vi redogör för 
Future Learn-projektet ”E-tentor för alla”. Projektet syftar till att utveckla en en-
kel fungerande lösning för e-tentor, som kan användas av de flesta med ett mini-
mum av förkunskaper. Den ska även vara så trygg att den även kan användas av 
lärare än entusiaster med högt teknikpatos och gott om tålamod. Vi hoppas bli 
”det goda exemplet” som banar väg för vidare spridning av e-tentamen vid Stock-
holms universitet. Presentationen sker i en dialog mellan beställare och utförare.

Att bedöma yrkeskunnande - med hjälp av visualisering
Tillsammans med lärarstudenter utvecklade vi nya didaktiska redskap för 
bedömning av yrkeskunnande med hjälp av digitala medier i kursen Bedömning 
och betygsättning av yrkeskunnande. Syftet var att höja kompetensen kring 
bedömning och betygssättning hos blivande yrkeslärare och lärarutbildare. Stora 
delar av yrkesutbildningen (i likhet med lärarutbildningen) genomförs på 
arbetsplatser och kunskaperna ska bedömas av yrkeslärare i skolan, vilket ställer 
särskilda krav på de redskap och underlag som används för att få en rättssäker 
bedömning. Resultatet visade sig att studenterna med hjälp av enkla digitala 
redskap kunde visualisera såväl lärandeprocessen som produkten för en mer 
tillförlitlig bedömning och betygssättning.

Examination av VFU- Digitalt baserade examinationsformer
I lärarutbildningarnas sista VFU-kurs finns en rad komplexa förväntade stud-
ieresultat, vilket kommer att innebära en stor utmaning att examinera på ett 
rättssäkert sätt. Studenterna ska också visa att de kan undervisa i alla de ämnen 
som ingår i utbildningen, vilket kan innebära upp till åtta skolämnen. Vårt pro-
jekt handlar om att utveckla och utforma digitalt baserade examinationsformer 
av den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet är att utforma en rad mindre 
bedömningstillfällen som ska leda fram till ett större examinationstillfälle. 
Bedömningen är tänkt att utföras av såväl handledare som studiekamrater samt 
lärarutbildare från olika skolämnen i lärarutbildningen.
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Presentatörer Abstract

Den digitala läraren - presentation av ett Future Learn-projekt
Institutionen för Språkdidaktik har tilldelats Future Learn-medel för utveckling-
sprojektet “Den digitala läraren” vilket går ut på att utveckla den digitala kom-
petensen hos både personal och lärarstudenter. I presentationen kommer vi att 
visa hur vi med delvis innovativa metoder kartlägger den digitala kompetensen 
hos personal och lärarstudenter och hur vi därifrån tänker arbeta vidare och då 
använda även studenter som resurser i utvecklingssatsningen. “

Studenter i samverkande forskning
Att studenter ska utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt är ett mål för 
högskolan, liksom att utbildningarna ska öka studenternas anställningsbarhet. 
Ibland framställs detta som en motsättning: varför lära sig forska när man sedan 
ska ut och arbeta? Ofta tränas de olika målen dessutom i olika delkurser, som 
examensarbete respektive praktikperiod. Men högskolan har ju också ett sam-
verkansuppdrag, som – förutom spridning av färdiga resultat o.d. – kan uppnås 
genom att forskare samarbetar med verksamma utanför universitet i konkreta 
forskningsprojekt där båda parter utvecklas. Om studenter involveras i sådana 
projekt kan vi arbeta för tre mål samtidigt: forskning och vetenskapligt förhåll-
ningssätt, arbetsmarknadsrelevant utbildning samt samverkan. På så sätt kan 
också alla intressenter - högskola, studenter och samhälle/arbetsliv - gynnas av 
att studen-ter under sin utbildning blir mer involverade i samverkan. De här 
frågorna tas upp av Mona Blåsjö, som är docenti nordiska språk, Stockholms 
universitet, kursföre-ståndare för Språkkonsultprogrammet och som driver 
frågor om praxisorienterad samverkan på Stockholms universitet. Hon ger 
exempel från egna erfarenheter och öppnar för en diskussion om möjligheter och 
utmaningar med att involvera studenter i samverksamsprojekt. 

“Roligaste, nyttigaste kursen någonsin!”
“Den här kursen ska vara den roligaste, nyttigaste och bästa kurs ni någonsin 
gått!” Med dessa ord inleder jag ofta den kurs som låg till grund för SU:s peda-
gogiska pris 2008 - Specialutbildning i talpedagogik för lärare, 60 hp. Kursen är 
en ettårig vidareutbildning för erfarna lärare.  
Vissa ledord är särskilt viktiga: -respekt - för ämnet, studenternas förkunskaper 
och erfarenheter, olika behov och lärandestil; - tydlighet - vad gäller progression 
och upplägg i utbildningen, och snabb återkoppling; - meningsfullhet - koppling 
mellan teori och praktik, inlärandebefrämjande aktiviteter vad gäller under-
visningsaktiviteter och examinationsformer; - kvalitet - undervisningen bygger på 
aktuell forskning, hög lärarkompetens och stort engagemang i undervisningen.
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Simulering av åtgärdsprogram
Projektets syfte var att utöka specialpedagogstuderandes möjligheter att träna 
upprättande av åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Studenterna 
(N = 49) ombads att lösa ett virtuellt fall genom att samla information om en elev 
och hans/ hennes lärande miljö och därefter upprätta ett årgärdsprogram. 
Resultaten tyder på att simuleringsprogrammet uppfattades som användbara i 
utbildningen av studenterna. Fyrtiotvå elever förklarade att de tyckte att 
aktiviteten var intressant och stimulerande. Två elever var delvis kritiska på 
grund av att de upplevde svårigheter i hanteringen av programmet och fem 
studenter avstod att svara. Tekniska frågor relaterade till databasservern kunde 
bli ett hinder och därför måste programmet vara stabil och dimensionerad 
förantalet studenter på nätet. Samarbetet vid simuleringar uppfattades som 
givande av studenterna och de ansåg att övningen ökade deras kunskap och 
förståelse för åtgärdsprogram.

Användning av sociala annoteringssystem för “peer feedback” vid grupp- 
handledning av kandidatuppsatser
Att låta studenter kontinuerligt ge feedback på varandras framväxande uppsats-
texter är bra ur flera synvinklar. Studenterna blir insatta i andra problemom-
råden och metodologiska angreppssätt än det egna, förståelsen för kvalitetskrit-
erier ökar och vetskapen om att andra studenter kommer läsa ens egen text 
ökar ambitionsnivån. På civilingenjörsprogrammet i medieteknik vid KTH har 
vi använt ett socialt annoteringssystem, Google docs, för att stödja grupphan-
dledning av kandidatuppsatser. Kandidatuppsatskursen som gavs under 2012 
kännetecknas av hög ambitionsnivå, hög kvalitet på de färdiga uppsatserna, my-
cket hög genomströmning och nöjda studenter.

Hur kan vi arbeta med en norm-kritisk maktmedveten högskolepedagogik?
En normkritisk pedagogik bygger på queerteoretiska perspektiv och en 
intersektionell teoretisk grund,och har sina rötter i den kritiska och feministiska 
pedagogiken. Vad kan detta förhållningssätt innebära i praktiken, i en 
universitetsinstitutionell kontext, i allt från pedagogiskt grundsyn, utformning av 
kurser och klassrumspraktiker? I ett och ett halvt års tid har vi som lärarkollektiv 
och undervisande institution utforskat och reflekterat kring hur normerna ser ut i 
våra klassrum, i oss själva och i samhället i stort och hur det påverkar de 
lärandekontexter som skapas.

Uppsatsprojektet Nyanlända elevers skolframgång –  
kommunsamverkan med ömsesidig vinst
Institutionen för språkdidaktik (ISD) vid SU har sedan våren 2012 genomfört 
två uppsatsprojekt kring nyanlända elevers lärande, tillsammans med flera av 
kommuner i Stor-Stockholm. Det har visat sig bli ett lyckat samarbete där alla 
parter fått värdefulla tids- och kunskapsvinster. Samarbetet utgör ett led i ISD:s 
satsningar på att höja kvaliteten på de självständiga arbeten lärarstudenter 
skriver under sin språklärarutbildning. I föredraget presenteras hur samarbetet 
organiserats, vad resultatet hittills blivit och vad samarbetet fått för konsekven-
ser för såväl institutionen, där arbetet bl.a. lett till ett nytt Future Learn-projekt, 
som för de deltagande kommunernas interna utvecklingsarbete.
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Inledare Moderator Samtalstema

Kompetenser och evidenser. Om formativ bedömning, implemen-
tationen av ett IKT-verktyg eRubric? Hur kan man konstruera 
innehållet i verktyget eRubric i förhållande till en kurs 
förväntade resultat, betygskriterier och uppgifter som läraren 
konstruerar för att uppnå kursens mål. Hur kan undervisningen 
med formativ bedömning i fokus organiseras? Vilka fördelar har 
eRubric som verktyg och kopplingen till MONDO? Hur kan 
studenterna bli medvetna om lärprocesser och delaktiga i 
kursernas förväntade resultat och kvalitetssäkring av 
utbildningen. Verktygen eRubric var då ämnad att tangera dels 
kursernas mål men också uppgifter som fanns beskrivna i 
kursens beskrivning och förväntade studieresultat. Utifrån detta 
konstruerades en mall för att följa de olika arbetsgruppernas 
prestationer och självvärdering. 

Språkelev versus språkstudent. Beslutet att fortsätta studera sitt 
främmande språk på universitet grundas ofta på att eleven har 
utmärkta resultat på gymnasiet. Men jag möter ofta nya stu-
denter som överger sina språkstudier pga stora svårigheter att 
klara dem. Studenten känner sig då sviken både från gymnasiet, 
där den ofta varit stjärnspråkelev, och av universitetet. Jag un-
dervisar själv både på gymnasiet och på universitetet och skulle 
vilja inleda med att berätta om min egen erfarenhet om hur an-
norlunda språkundervisning i de här världarna ser ut och disku-
tera olika lösningar för att stänga det glapp där studenten ofriv-
illigt hamnar i.

Ett aktuellt tema för samtliga institutioner och utbildningar 
inom universitetet är nybörjarstudenternas förkunskaper och 
språkfärdigheter. Språket ligger ju till grund för all 
kunskapsinhämtning och i den kunskapsbyggande miljö som 
universitetet är ställs nybörjarstudenten inför nya språkliga 
krav och utmaningar. Många universitetslärare upplever idag 
att studenterna har bristande färdigheter i svenska. Vad behöver 
en nybörjarstudent för språkliga redskap för att klara sina 
studier? Vilka utmaningar leder detta till för lärare och för 
undervisningen?

Att handleda examensarbeten i moderna språk är en pedagogisk 
utmaning av flera skäl. För många av studenterna är det första 
gången som de ska skriva ett längre arbete enligt vetenskapliga 
normer. Därtill kommer att uppsatsen ska skrivas på ett främ-
mande språk som studenterna i de flesta fall bara studerat tre  
terminer på universitetsnivå. Hur kan vi som handledare på bästa 
sätt hjälpa studenterna att uppnå både korrekthet och komplex-
itet i språket samt ett innehåll som motsvarar examensmålen?  
Hur kan vi se till att tidsramar hålls trots att skrivprocessen ofta 
tar längre tid när man inte skriver på sitt modersmål?
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