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Vad vill vi att studenterna göra 
- när vi ses IRL?

POLL



Didaktisk design: Vad ska studenterna göra?

Laurillard, D. (2010). Teaching as a Design Science. London: RoutledgeFalmer

Inhämta kunskap
Studenter kan inhämta kunskap via 

föreläsningar, genom att läsa 
litteratur, lyssna på podcast, 

genomgångar och demonstrationer 
på campus eller i digitalt format.

Samarbeta
Studenter lär sig via samarbeten, 

gemensamma övningar och 
diskussioner. Studenternas kunskap 

utvecklas genom ett utforskande 
arbetssätt. Resultatet redovisas i ett 

gemensamt grupparbete.

Diskutera
I en diskussion uppmuntras 

studenten att själv formulera sina 
idéer och frågor. Studenten 

argumenterar, utmanar och ger 
respons på andra studenters 

och/eller lärares idéer och frågor.

Utforska
Lärandet sker genom att studenten 
undersöker, utforskar, jämför och 

kritiserar texter och andra resurser 
vilka speglar olika begrepp, 

modeller och tankesätt.

Tillämpa och praktisera
När studenten tillämpar och 

praktiserar sin kunskap, tränas 
förmågan att ta sig an olika 

uppgifter och att utifrån feedback 
förbättra sin prestation. Feedback 

kommer från studiekamrater, lärare, 
via självreflektion eller via 

aktiviteten i sig själv. 

Skapa
Den kunskap studenten tillägnat sig 

bekräftas och befästs genom 
studentens eget skapande. 

Studenten motiveras att formulera 
och uttrycka sin nuvarande 

begreppsmässiga förståelse och att 
visa hur den praktiskt kan tillämpas.



Flexibla lärandemiljöer i Sverige



Lärarnas erfarenheter?

• Intervjustudie:

– Sex lärosäten

– 14 intervjuer

– 23 personer intervjuades



…varpå ett digert analysarbete vidtagit

• Vi analyserade 
varandras material

• Tre huvudkategorier:

– Lärarrollen

– Undervisningen

– Studenterna

• Preliminära resultat från 
huvudkategorin 
lärarrollen



Resultat: Lärarrollen i flexibla lärmiljöer

• Utgår från design för

lärande*

• Två huvudteman:

– Inspirerar mig till 

förändring (eller inte)

– Stöd

*Selander & Kress, 2010



1. Inspirerar mig till förändring (eller inte)

Det var ju lite roligt för mig och se man har ju en 
bild av att man har sån koll på deras kunskap
man har ju jobbat så många år, jag behöver 
ibland ruskas om och det gjorde jag ju då, 
fullständigt brilliant lösning för några som ser ut 
som dom sitter och sover på föreläsningarna, då 
kan det faktiskt vara så att mitt upplägg 
behöver justeras för att dom, för att deras 
lärande ska optimeras, det var ju, det var 
verkligen klockrent för mig.



2. Stöd

• Kollegialt – Pedagogiskt – Tekniskt 
– Jag hade en annan pedagogisk modell i mitt huvud 

än den som jag såg att tekniken gav.

– …mycket bygger ju då på att framförallt jag och 
min närmsta kollega sitter med på i princip alla 
varandras lektioner

– Vad är det för idéer kursledningen har att… alltså 
hela utbildningen. Vad har de för idéer? 
Pedagogiska idén … den röda tråden … Hur tänker 
de kring det?



Resultat: Lärarrollen i flexibla lärmiljöer

• Design i lärande*

• Två huvudteman:

– Aktivitet

– Tid

*Selander & Kress, 2010



1. Aktivitet

”Det var inte så att även 
om det var en mindre 
framträdande roll i  
rummet så var man ju inte 
mindre med.”

”… det blev väldigt 
fokuserat att jag måste 
röra mig i rummet jag 
måste flytta mig jag får 
inte stå på samma ställe.” 



2. Tid

”Nu har jag fått köra det tre gånger till detta 
året och upplever en enorm trygghet och ingen 
klump i magen utan det är helt ok att det svävar 
iväg nånstans bara jag liksom har bockat av att 
vi har uppnått det vi minst skulle uppnå då.”



Summering Poll



DiSCo?



DiSCo: Didactic Spatial Competence

Det fysiska rummet blir 
en del av lärarnas 
pedagogiska och 
didaktiska design



Vilken Didaktisk Spatial Kompetens 
behövs för att undervisa i flexibla 

salar?

https://padlet.com/cesam/flexibla

https://padlet.com/cesam/flexibla


Tack för er uppmärksamhet!


