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PROGRAMÖVERSIKT
08.30 Fika Transformum 

09.00 Konferensen startar 

Johan Sterte, rektor  
Anki Nordmarker projektledare jämställdhetsintegrering 
Henrietta Huzell, prodekan för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap  
Kjell Magnusson, dekan för Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

09.45 Genus och jämställdhet inom lärarutbildningar
- Kartläggning, analys och strategi framåt
- För ett jämställt samhälle och en jämställd skola

Camilla Berglund, lektor Örebro universitet, Maria Jansdotter Samuelsson, chef  
lärarutbildningens kansli, Nina Thelander, prodekan lärarutbildningsnämnden 

10.15 Genus inom personal- och arbetslivsprogrammet 

- Upplägg, innehåll, undervisning och lärande 
- För ett hållbart och jämlikt arbetsliv

Ann Bergman, professor ämnesföreträdare Arbetsvetenskap  
Tuula Bergqvist, programledare arbetsvetenskap 

10.45 Bensträckare

11.00 Genus och jämställdhet inom sjuksköterske- och 
specialistsjuksköterskeutbildningarna 

- Aktuellt läge och framtida utmaningar 
- För en jämställd vård

Mona Persenius, programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningarna  
Kajsa Bjuresäter, programledare sjuksköterskeprogrammet

11.30 Normkritik - Teoretiska utgångspunkter och praktiska verktyg
Manuel Almberg Missner, Genusvetenskap

12.00-13.00 Lunchbuffe i Transformum
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13.00-14.00 Öppet spår 
Didaktikers syn på sitt uppdrag
Annelie Andersén, Hamid Asghari och Maria Petersson

Grundlärarstudenters undervisning i ämnet svenska i förskoleklass – år 3
Annelie K Johansson

Att använda examinationsformer för att utveckla studenters ämnesdidaktiska kompetens
Torodd Lunde

14.00-14.45 Öppet torg  
Filmatiserad problembeskrivning i syfte att främja förståelsen av verkliga  
processer inom ingenjörens yrkesroll
Lena Brunzell

Women Theorists of Media and Communications
Elizabeth Van Couvering

Demonstrationer
Skrivhandledning – Louise Alvarsson
Informationskompetens – en kurs i Canvas, Marie-Louise Eriksson
Canvas, universitetets nya lärplattform – Markus Schneider 
Universitetspedagogiska rapportserien – Lena E Johansson 
UPEs behörighetsgivande kurser – Gunilla Carlsson Kvarnlöf

Procent av maxpoäng på tentamen som bedömningskriterium  
– utmaningar och möjligheter
Gunilla Carlsson Kvarnlöf 

14.45 Öppet spår
Idea management – utveckling av studentcentrerad digital lärmiljö
Jörg Pareigis och Johan Netz

Datorassisterad återkoppling  
– effektivisering av examinationer och kursutveckling 
Emil Lundell

Inspiration

15.30-16.15 Olikhet som norm och tillgång
Hülya Basaran, prisbelönt lärare, men också  
förortsbarn, föreläsare och författare, berättar om sina  
erfarenheter från att växa upp i en av Sveriges mest  
segregerade förorter till att undervisa i grundskolan  
och Högskola.

Under föreläsningen tar hon upp hur inställning och  
attityd till rådande utmaningar som beror på den  
explosions artade teknikutvecklingen och mångfald  
av studenter med olika förutsättningar kan skapa rika  
möjligheter att lära och utvecklas. 

16.15 Slut
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KL. 15.30-16.15   

Olikhet som norm och tillgång

INSPIRATION 
HÜLYA BASARAN

Hülya Basaran, prisbelönt lärare, men också för-
ortsbarn, föreläsare och författare, berättar om sina 
erfarenheter från att växa upp i en av Sveriges mest 
segregerade förorter till att undervisa i grundskolan 
och Högskola.

Under föreläsningen tar hon upp hur inställning och 
attityd till rådande utmaningar som beror på den 
explosions artade teknikutvecklingen och mångfald 
av studenter med olika förutsättningar kan skapa 
rika möjligheter att lära och utvecklas. 

Läs mer om Hülya Basaran på hennes blogg 
frokenhulya.wordpress.com/om/

https://frokenhulya.wordpress.com/om/
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ÖPPET SPÅR 13.00 – 14.00
ÖPPET SPÅR   KL. 13.00-13.20 

Didaktikers syn på sitt uppdrag 
FÖRFATTARE: ANNELIE ANDERSÉN, HAMID ASGHARI & MARIA PETERSSON 
INSTITUTION/ENHET: INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGISKA STUDIER 
ÄMNE: PEDAGOGISKT ARBETE 

Under 2018 genomförs ett pilotprojekt med medel från LUN kring hur didaktiklärarna i den korta lärarut-
bildningen (KUB) ser på sitt uppdrag. Frågan är viktig att belysa då didaktik utgör en stor del av lärarut-
bildningen. Och didaktikerna behöver utifrån nationella examensmålen för utbildningen bedöma vilken 
kunskap, hur, när och varför den ska undervisas samt att vara medvetna om samspelet mellan undervis-
ning, lärande och resultat (jfr Bengtsson & Kroksmark, 1994; Dahlgren, 1990). I det sammanhanget blir 
det viktigt att undersöka hur yrkesdidaktikerna ser på sitt uppdrag och vilka kvalitéer i lärares kompetens 
de månar om.  Inom KUB är ämnesdidaktiken insprängd i den utbildnings¬vetenskapliga kärnans kurser 
(UK-kurserna). Studenterna är här indelade i olika (yrkes-)ämnesdidaktikgrupper beroende på ämnes-
inriktning. I samma kurs kan det finnas upp mot 25 olika didaktikgrupper. Ibland samläser studenter på 
grundläggande- (yrkeslärarprogrammet, YRK) och avancerad nivå (Kompletterande pedagogisk utbildning, 
KPU) vilket kan vara ett problem. Sammanlagt finns inom KUB läsåret 17/18 drygt 40 verksamma didak-
tiker med olika bakgrund (lektorer, adjunkter och gymnasielärare). Vid kursledarmöten, KUB-konferenser 
och kursvärderingar har det framkommit att det ser väldigt olika ut i samma kurs avseende vad didaktik 
delen innehåller och hur den examineras. I projektet undersöks genom textanalyser (jfr Boréus&Bergström, 
2005) kring hur kursmålen inom didaktiken examineras och vilket innehåll som lyfts fram i samtliga 90 
studiehandledningar som berör yrkesämnes och ämnesdidaktik inom YRK och KPU ht 2017. Dessutom 
kommer didaktiker intervjuas enskilt och i grupp för att svara på hur de ser på sitt uppdrag. Hittills pekar 
resultaten på att didaktikernas syn på sitt uppdrag skiljer sig beroende på vilken utbildningsbakgrund och 
anställningsform de har.

Referenser 
Bengtsson, Jan & Kroksmark, Tomas (1994). Allmänmetodik, allmändidaktik: ett bidrag till en ämnesbe-
stämning. Lund: Studentlitteratur

Boréus, K., & Bergström, G. (2005). Innehållsanalys. I G. Bergström & K. Boréus (Red.), Textens mening 
och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys (ss. 43-88). Lund:: Studentlitteratur.

Dahlgren, Lars Owe (1990). Undervisningen och det meningsfulla lärandet. Linköping: Lärarutbildningen, 
Linköpings Universitet. 

ÖPPET SPÅR   KL. 13.20-13.40   

Grundlärarstudenters undervisning i ämnet svenska i förskole-
klass – år 3
FÖRFATTARE: ANNELIE K. JOHANSSON 
INSTITUTION/ENHET: INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK, LITTERATUR OCH INTERKULTUR (ISLI) 
ÄMNE: SVENSKA SPRÅKET/ SVENSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING

Presentationen utgår från en studie som undersöker teori-praktikproblemet – alltså det spänningsfält som 
finns mellan vetenskapliga teorier och praktiskt handlande (Jank & Meyer 2011; Uljens 2011) – i kurser 
för tidigarelärare. Materialet har samlats in under hösten 2017 i samband med lärarstudenters avslutande 
vfu-period. Totalt har tre lärarstudenter ingått i studien. Studien beräknas vara avslutad under 2018 och 
presenteras i form av en magisteruppsats i Svenska språket med didaktisk inriktning på Linnéuniversitetet. 

I studien används begreppet ämnesdidaktik med utgångspunkt i tre komponenter: pedagogiska teorier 
om lärande, den praktiska undervisningen och ämneskunskaper (Hopmann 2011; Klafki 1995; Uljens 
2011). Fokus i studien är i vilken utsträckning lärarstudenter i sin undervisning och i samtal om denna, lyf-
ter de teorier om lärande, modeller för undervisning och specifika ämneskunskaper i svenska de studerat 
under utbildningen, när de resonerar om sin undervisning på vfu:n och på vilka grunder de gör sina didak-
tiska val. Studiens teoretiska utgångspunkter är det sociokulturella perspektivet på lärande där några av 
de sociokulturella resurserna för lärande särskilt uppmärksammas (Säljö 2000), Klafkis modell för didaktisk 
analys (Klafki 1995) som också är utgångspunkt för studiens definition av begreppet ämnesdidaktik, 
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Uljens modell för skoldidaktiks analys och Uljens modell för det didaktiska tänkandets olika nivåer (Uljens 
2011), samt Shulmans resonemang om kunskap och lärande (Shulman 1987). 

Referenser 
Hopmann, Stefan (2011) ”Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken”. I: Uljens, Michael. Didaktik. Lund: 
Studentlitteratur.”

Jank, Werner & Meyer, Hilbert (2011). ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori”. I: Uljens, Michael. Didaktik. 
Lund: Studentlitteratur.

Klafki,Wolfgang (1995) “Didactic analysis as the core of preparation of instruction”. Journal of Curriculum 
Studies, 1995. vol.27: nr 1-6. Taylor&Francis.

Shulman, L. S. (1987). “Knowledge and teaching: Foundations of the new reform.” Harvard Educational 
Review Feb. 1987: 1-22.

Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts.

Uljens, Michael (2011) Didaktik. Lund: Studentlitteratur.

ÖPPET SPÅR   KL. 13.40-14.00

Att använda examinationsformer för att utveckla  
lärarstudenters ämnesdidaktiska kompetens
FÖRFATTARE: TORODD LUNDE 
INSTITUTION/ENHET: INSTITUTIONEN FÖR INGENJÖRS- OCH KEMIVETENSKAP 
ÄMNE: KEMI 

Enligt Biggs (2003) börjar studenter med att ta reda på vad som ska examineras och hur, när de läser en 
ny kurs. Detta har sedan stort inflytande över hur de deltar i undervisningsaktiviteterna. En konstruktiv 
länkningen mellan lärandemål, undervisningsaktivitet och bedömningsaktivitet har därför stor betydelse 
för vad studenter lär sig och hur (Biggs, 1996). I en ämneskurs ska lärarstudenter tillägna sig fördjupade 
ämneskunskaper. Men de behöver även få fördjupa ämnesdidaktiska kunskaper i ämnet (Shulman, 1987). 
Det kan därför vara intressant att utforska examinationsformer där lärarstudenter examineras på ett sätt 
som kräver att de har bearbetatar ämneskunskaper i ett didaktiskt ljus. Syfte med denna undersökning är 
att öka kunskapen om examinationsformer som kan bidra till att utveckla lärarstudenters ämnesdidaktis-
ka kompetens. Undersökningen är gjord i en delkurs i kemi med didaktisk inriktning för grundskolelärare 
för årskurs 4-6 på campus. I en muntlig examination av ämneskunskaper fick lärarstudenterna i uppgift 
att rikta sig till mellanstadieelever som målgrupp medan de presenterade lösningar på slumpvis valda 
problemuppgifter. Under kursen hade de arbetat med problemuppgifterna, deltagit i förberedande semi-
narium och fått tillgång till bedömningskriterier. Datainsamling har skett genom en anonym digital enkät 
med öppna frågor. Åtta av kursens tio studenter svarade på enkäten. Resultatet visar att examinations-
formen enligt studenterna hade bidragit till att de lärt sig ämnesinnehållet på ett sätt som samtidigt förbe-
redde dem för undervisning. En annan följd var att examinationsformen hade fått många att arbeta mer 
och annorlunda med kursinnehållet än tidigare. En slutsats är att det finns en stor potential i att utnyttja 
examinationsformer som riktar studenternas intresse mot att bearbeta ämnesinnehåll i ett didaktiskt 
perspektiv samtidigt som de läser ämnesinnehållet.  
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ÖPPET TORG 14.00 – 14.45
ÖPPET TORG   

Filmatiserad problembeskrivning i syfte att främja förståelsen av 
verkliga processer inom ingenjörens yrkesroll
FÖRFATTARE: LENA BRUNZELL 
INSTITUTION/ENHET: INSTITUTIONEN FÖR INGENJÖRS- OCH KEMIVETENSKAPER 
ÄMNE: MILJÖ OCH ENERGISYSTEM  

Problemlösning är en färdighet som är starkt förknippad med att vara ingenjör. Inom ingenjörsutbildningar 
utgör detta därför en stor del av undervisningen. Problemlösning är ett sätt att aktivt länka samman olika 
kunskaper där progressionen i utbildningen tydliggörs.  

Idag ges de flesta problem till studenterna i form av en renodlad, väl beskriven text där systemet beskrivs 
och för uppgiften relevant data finns tillgänglig. Något vi inte kommer åt via denna typ av textbaserade 
uppgifter är den del som handlar om praktisk förståelse av den verkliga processen, exempelvis hur olika 
tekniska komponenter ser ut och samverkar. 

I ett försök att ge studenterna en möjlighet att sätta sig in i verkliga processer och kunna koppla dessa till 
processbilder har några av de traditionella textuppgifterna bytts ut till filmatiserat material. I filmen beskrivs 
processen och de ingående komponenterna samt mätpunkter. I gruppdiskussioner arbetar studenterna 
med läraren som stöttning för att lösa problemen. Studenten får öva på att översätta de visuella bilderna 
till teoretisk kunskap. 

Ur ett lärarperspektiv kan konstateras att studenternas förmåga att lösa textbaserade problem förbättrats, 
de arbetar aktivt med olika typ av kunskap samt får en ökad teknisk detaljkunskap. 

Referenser

Bränberg, A., & Gulliksson, H. (2013). Didaktik för ingenjörslärare Konsten och glädjen med att utbilda 
ingenjörer. Studentlitteratur AB, Lund. 

Freyhult L., Fransson J. Gregorcic B., Jacewicz M., Klintenberg M., Larfors M., Silverforsen K., & Ziemann 
V. (2017). Kontextrika problem för effektiv problemlösning i en avancerad mekanikkurs. 6:e Utvecklings-
konferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Chalmers tekniska högskola, 22 november – 23 november 
2017. 

ÖPPET TORG      

Women Theorists of Media and Communications
AUTHOR: ELIZABETH VAN COUVERING  
DEPARTMENT: GEOGRAPHY MEDIA & COMMUNICATION 
SUBJECT: MEDIA & COMMUNICATION STUDIES 

In the past decade, the contributions of women theorists and researchers in media and communications 
have been being rediscovered and recovered as a part of a larger effort within the social sciences more 
generally.  Books about key researchers and key schools of thought, and even a short film about women’s 
contributions to the subject, are now available.  Nevertheless the textbooks and literature that we use to 
teach undergraduate students have been slow to follow, with the consequence that today’s students are 
unlikely to learn or value the contributions of women to our subject. As part of a project to document and 
re-evaluate the way women theorists and researchers are included in our basic curriculum in media and 
communications studies, A- and senior-level C- theory courses were evaluated for all media and commu-
nications departments in Sweden.  The intention is to foreground a discussion of women’s contributions 
within the context of the overall integration of gender equality into teaching and research. The results of 
the evaluation will feed into a national seminar and panel discussion organised by FSMK in September 
2018, as well as directly to the course teams and seminar teachers at Karlstad University.  
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ÖPPET TORG      

Procent av maxpoäng på tentamen som bedömningskriterium  
– utmaningar och möjligheter
FÖRFATTARE: GUNILLA CARLSSON KVARNLÖF 
INSTITUTION/ENHET: INSTITUTIONEN FÖR INGENJÖRS- OCH KEMIVETENSKAPER 
ÄMNE: KEMI

För program finns nationella mål som beskriver de förmågor och kunskaper studenter ska utveckla under 
sin studietid. Vid Karlstads universitet finns utbildningsplaner som beskriver programmens studiegång. En 
student som följer programmets studiegång och har examinerats med godkänt resultat på alla program-
mets kurser bör då ha tillägnats sig de förmågor och kunskaper som finns beskrivna i de nationella målen 
för den aktuella utbildningen/examen.
En tradition vid svenska lärosäten är att vid skriftliga tentamina sätta betygskriterier som är procent av 
maximala poängen på tentamen. Vanligt är att det krävs 50% för ett godkänt och 75% för ett väl godkänt 
betyg. Som examinator för en kurs är man ansvarig för att studenterna uppnått alla förmågor och kun-
skaper som finns beskrivna i lärandemålen. För en student som har 50% av den maximala poängen, vilka 
förmågor och kunskaper har den studenten visat att den uppnått? 
Det finns olika sätt att arbeta med problematiken, här presenteras hur man kan examinera varje läran-
demål för sig. För varje lärandemål finns bedömningskriterier och de presenteras för studenterna i början 
av kursen. Genom att arbeta studentcentrerat med både examination och undervisningsaktiviteter kan 
studenten följa sin lärandeprocess under kursen.

DEMONSTRATIONER
Skrivhandledning  
– Louise Alvarsson

Informationskompetens – en kurs i Canvas   
- Marie-Louise Eriksson

Canvas, universitetets nya lärplattform  
– Markus Schneider

Universitetspedagogiska rapportserien  
– Lena E Johansson

UPEs behörighetsgivande kurser  
– Gunilla Carlsson Kvarnlöf
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ÖPPET SPÅR 14.45 – 15.30
ÖPPET SPÅR   KL. 14.45-15.05

Idea management  
- utveckling av en studentcentrerad digital lärmiljö
FÖRFATTARE: JÖRG PAREIGIS OCH JOHAN NETZ 
INSTITUTION/ENHET: HANDELSHÖGSKOLAN 
ÄMNE: FÖRETAGSEKONOMI

Lärplattformar har blivit ett väsentligt undervisningsverktyg inom högskolesektorn och närmast samtliga 
universitet använder sig av ett eller flera olika system (Pomerantz et al., 2018). Studenter är överlag tillfreds 
med användandet av lärplattformar, även om tillfredsställandet sjunker när det gäller interaktiva aktiviteter 
och samarbete (ibid.) Lärare använder däremot lärplattformar framförallt som ett administrativt verktyg så-
som för att informera studenter om uppgifter, ge feedback på dessa och lägga ut bildspel (Dobbin, 2016). 
Användandet av lärplattformen som digital lärmiljö verkar givet för många lärare, utan att olika alternativ 
undersöks eller övervägs. Pedagogisk forskning förespråkar däremot en helt annorlunda ansats. Bates 
(2015) påpekar till exempel att utgångspunkten i valet av digital lärmiljö borde alltid vara vilken målgrupp 
kursen riktar sig mot och vad lärandemålen är. 

I denna presentation berättar vi om ett externfinansierat kursutvecklingsprojekt som bland annat utvecklat 
en studentcentrerad digital lärmiljö, utifrån målgrupp och lärandemål. Kursen Idea management (FEAD74), 
som är en distanskurs på avancerad nivå, riktar sig mot yrkesverksamma och berör de initiala faserna av 
en innovationsprocess, där idéer tas fram, utvecklas och bedöms. För att förhöja lärandet, återspeglar den 
digitala lärmiljön denna process och bygger på aktivt studentdeltagande genom hela processen och i dess 
olika steg. Utvecklingsprocessen och lärdomar för andra kurser kommer även diskuteras.

Referenser

Bates, A. W. (2015). Teaching in a Digital Age. Retrieved from https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/

Dobbin, G. (2016). Exploring the Next Generation Digital Learning Environment: Opportunities and Chal-
lenges. Retrieved from https://library.educause.edu/resources/2016/6/exploring-the-next-generation-digi-
tal-learning-environment-opportunities-and-challenges

Pomerantz, J., Brown, M. & Brown, D. C. (2018). Foundations for a Next Generation Digital Lear-
ning Environment: Faculty, Students, and the LMS. Retrieved from https://www.educause.edu/ecar/
research-publications/foundations-for-a-next-generation-digital-learning-environment-faculty-stu-
dents-and-the-lms/introduction/authors/author-chapter#Authors 2017. 
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ÖPPET TORG   KL. 15.05-15.25   

Datorassisterad återkoppling – Effektivisering av examinationer och 
kursutveckling
NAMN: EMIL LUNDELL  
TIDIGARE ANSTÄLLNING: INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSKUNSKAP/SAMHÄLLSKUNSKAP 
NUMERA: FHS LEDARSKAPSCENTRUM/LEDARSKAP UNDER PÅFRESTANDE FÖRHÅLLANDEN 
ÄMNE: DATORASSISTERAD ÅTERKOPPLING – EFFEKTIVISERING AV EXAMINATIONER OCH KURSUTVECKLING

Återkoppling gynnar sannolikt lärande generellt (Hattie & Timperley, 2007; Ekecrantz, 2015; Bergeron & Rivard, 2017) 
och i datorbaserade lärandemiljöer (Van der Kleij, Feskens & Eggen, 2015). I vissa situationer kan studenter vara miss-
nöjda med bedömningen samtidigt som bedömarna anser att de gett återkoppling av god kvalitet (Mulliner & Tucker, 
2017). Svårigheter datorassisterad återkoppling kan mildra.

Datorassisterad bedömning finns redan i form av automatiska system (Bull & Danson, 2004; Pérez-Marín, Pascual-Nie-
to & Rodríguez, 2009; Rodrigues & Oliveira, 2014) och semi-automatiska tillvägagångssätt där bedömningsmatriser 
används (Adesina et al, 2015). Efter Mikael Svanbergs utnämning till meriterad lärare genomfördes ett utvecklingspro-
jekt att skriva manual för datorassisterad återkoppling. Manualen visar hur webbenkäter kan bli bedömningsprotokoll, 
data kan exporteras till statistikprogram och textkommentarer kan bli återkoppling på studieprestation i relation till 
bedömningskriterier. Att kommentarerna skrivs en gång sparar bedömande lärare tid samtidigt som även stora kurser 
kan ha likvärdig och noggrant utformad återkoppling. 

Tillförlitliga data över studieprestation förutsätter utvärdering av examinationers konstruktionsvaliditet och interbedö-
marreliabilitet (Peeters, Beltyukova & Martin, 2013). Psykometrisk analys av examinationer är också av intresse utifrån 
ett utbildningsperspektiv, dels för att studera utfall av ändrade undervisningsmetoder (Boone, 2016) men även för em-
piri över bedömningens tillförlitlighet och huruvida bedömningskriterierna fungerar för att mäta studenternas prestation.

Referenser
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