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Lärande	genom	delaktighet	och	
medskapande	
När utbildningens utformning är i 
samklang med kursens mål 
Ann-Margreth E. Olsson 

	

Bakgrund	och	syfte	
Denna	artikel	syftar	 för	det	 första	till	att	beskriva	ett	exempel	
på	hur	utbildning	kan	utformas	i	dialogiskt	samarbete	med	del-
tagande	studenter	i	samklang	med	kursmomentets	innehåll	om	
barns	 rätt	 till	 delaktighet	 och	 partnerskap.	 Studenterna	 bjöds	
in	att	lära	genom	att	göra	(jfr	Dewey,	1980)	genom	att	bli	del-
aktiga	och	medskapande	i	undervisningen	inklusive	att	presen-
tera	och	redovisa	sitt	lärande	i	portfolioform	i	examinationen.	I	
processen	 att	 tillvarata	 egna	och	 varandras	 resurser,	 talanger	
och	förmågor	uppmuntrades	studenterna	genom	lärares	hand-
ledning	och	 coachning	 (Olsson,	2006).	 För	det	 andra	är	 syftet	
att	i	artikeln	utforska	resultat	i	en	aktionsforskningsstudie	som	
drevs	inom	kursmomentet	med	medverkan	av	studenterna.	För	
det	 tredje	analyseras	resultaten	vidare	och	 jämförs	med	 idéer	
och	principer	 i	Universell	Design	 för	Lärande,	UDL,	 i	 syfte	 att	
reflektera	 över	 kursmomentets	 utformning	 ur	 perspektivet	
tillgänglighet.	 Kursen	 som	momentet	 ingick	 i,	 var	 en	 kurs	 på	
avancerad	 nivå	 inom	 dåvarande	 socionomprogrammet	 vid	
Högskolan	 Kristianstad:	 Barn	 som	 samhällsfeno-
men/samhällsproblem	 (30hp).	 Kursen	 gavs	 tre	 gånger.	 Kur-
sansvarig	 och	 examinator	 var	 fil.dr.	 Sven-Erik	 Olsson.	 Jag	 var	
lärare	och	examinerande	i	kursmoment	3.	Forskningen	bedrevs	
i	 första	 och	 sista	 genomförandet.	 Studien	 undersökte	 ur	 stu-
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denternas	 perspektiv,	 deras	 erfarenheter	 av	 det	 avslutande	
kursmoment	 (3)	om	Barns	rättigheter,	barns	röst	och	barnets	
som	medborgare,	momentets	pedagogiska	upplägg	och	genom-
förande	inklusive	att	använda	portfolio,	samt	vilken	behållning	
studenterna	 uttrycker	 sig	 haft	 av	momentets	 innehåll	 och	 ge-
nomförande	på	kort	och	längre	sikt.		

Kursen	’Barn	som	samhällsproblem’	och	dialo-
giskt	samarbete	
Redan	valet	av	titel	blev	kontroversiellt	när	den	flervetenskap-
liga	kursen	Barn	som	samhällsproblem	skapades	på	Högskolan	
Kristianstad.	Vid	första	kurstillfället	användes	därför	ordet	
’samhällsfenomen’	i	stället	för	’samhällsproblem’	som	var	det	
ursprungliga	förslaget.	Kursen	samskapades	av	lärare	med	
olika	specialiteter:	historia,	psykologi,	rättssociologi,	socialt	
arbete,	systemisk	teori	och	praktik,	och	vetenskapsteori.	Titeln	
syftade	till	att	åskådliggöra	kursens	innehåll	och	syfte	vari	
ingick	att	undersöka	hur	barn	positionerats	som	samhällspro-
blem	genom	tiderna	med	historiska,	kulturella	och	vetenskap-
liga	förklaringar.	Kursens	tre	moment	följde	en	historisk	logik	
där	fokus	successivt	gick	från	då-et	över	till	nu-et	in	i	framtiden	
när	det	gäller	synen	på	barn	med	fokus	på	relation	till	barn	från	
samhällets	och,	som	samhälleliga	representanter,	socialarbeta-
res	sida.	Inom	kursen	lades	stor	vikt	vid	att	studenterna,	denna	
sista	termin	av	deras	utbildning	och	utveckling	till	socionomer,	
skulle	utveckla	kunskap	och	färdigheter	i	att	bedriva	evidens-
baserat	socialt	arbete	inkluderande	att	kritisk	kunna	granska,	
reflektera,	ompröva	och	utveckla	med	inbjudan	till	delaktighet	
och	deltagande.	Att	kunna	initiera	och	genomföra	dialogisk	
samarbete	handlar	om	att	bjuda	in	till	partnerskap	(jfr	Freire,	
1975;	Miller	&	Hafner,	2008)	det	vill	säga	bjuda	in	till	ömsesi-
dig	involvering	som	dialogiskt	samarbete	handlar	om	(Olsson,	
2004).	Detta	ingick	såväl	i	hela	kursen	som	i	den	pedagogiska	
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inriktningen	i	kursmoment	3.	Till	sitt	väsen	består	dialog	av	
ömsesidig	responsivitet	i	vilken	deltagare	levande,	spontant	
och	med	hela	sin	uppenbarelse	ställer	sig	till	förfogande,	lyss-
nande	och	svarande	på	varandras	respons	(jfr	Anderson,	2012;	
Shotter,	2009).	Levande	dialogform	handlar	om	spontan	ömse-
sidig	responsivitet,	kiasmatiskt	inflätad	i	samspelet	och	så	ut-
trycksfull	att	det	känns	i	hela	kroppen	–	blir	förkroppsligat	
(Shotter,	2002).	Dialogiskt	samspel	blir	till	en	samskapad	före-
nad	handling,	joint	action,	som	utvecklas	och	verkar	fortsätta	
som	av	sig	själv	(Shotter,	2004),	med	bibehållen	fokus	och	när-
varo	i	nuet,	kvar	i	det	pågående	samspelet	utan	desoriente-
rande	uppmärksamhet	på	mobiler	eller	manualer	eller	annat	
utifrån	kommande,	som	inte	samskapats	inom	pågående	inter-
aktion	–	inne	i	det	dialogiska	samspelet.	Detta	senare	är	unikt	
för	stunden	och	dess	deltagare	–	en	samskapelse	av	dessa	
unika	deltagare,	perfekt	för	just	dessa	just	då.	Inom	den	ömse-
sidiga	och	involverande	responsiviteten,	sker	således	anpass-
ning	och	hänsyn	till	deltagares	unika	förutsättningar	inklusive	
sådana	som	i	andra	sammanhang	kan	konstrueras	och	omtalas	
som	särskilda	eller	annorlunda	och	bli	till	hinder.		

Metod i forskningsstudien 
Vid	kursens	introduktion	2011	och	avslutande	termin	2013	
tillfrågades	deltagande	studenter	i	moment	3	om	de	ville	ingå	i	
en	aktionsforskningsstudie	om	det	pedagogiska	upplägget	i	
momentet	och	vad	det	inneburit	för	var	och	en	av	dem.	Alla	fick	
information	om	att	deltagandet	var	helt	frivilligt,	att	de	inte	
behövde	motivera	om	de	inte	ville	delta	och	att	det	inte	skulle	
få	några	som	helst	konsekvenser	om	de	ville	avstå	från	att	delta	
eller	senare	ville	avsluta	sitt	deltagande.	Samtliga	23	lämnade	
in	skriftligt	samtycke.	Förutom	att	forskande	lärare	gjorde	an-
teckningar	och,	liksom	flera	studenter	till	sina	portfolios,	do-
kumenterade	då	och	då	genom	fotografering	av	aktiviteter,	
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web-sidor,	filmer,	bilder	eller	skrift	på	whiteboardtavlan,	gjor-
des	enligt	överenskommelse	med	studenterna	följande	datain-
samling:	

1. Andra	veckan	i	kursmomentet	ombads	studenterna	(N=23)	att	
skriva	ett	brev	om	och	till	sig	själv	om	sina	erfarenheter	så	här	
långt	och	förväntningar	på	fortsättningen	inklusive	sitt	eget	delta-
gande.	De	som	ville	lämnade	kopia	av	brevet	i	slutet	kuvert	och	
anonymt	till	läsaren/forskaren	gjorde	så.	Bidragen	har	kodats	1-23	

2. Utdrag	ur	studenternas	portfolios	innehållande	reflektioner	över	
kursmomentet	och	dess	betydelse	för	studenten.	De	23	bidragen	
har	kodats	A-X	

3. Enkät	via	e-post	till	21	(2	adresser	saknades)	av	studenterna	8	
månader	efter	examen.	Svarsantal:	7.	Har	kodats	X	-	XVII	

När	det	gäller	de	första	breven	är	dessa	huvudsakligen	ano-
nyma.	I	övrigt	har	allt	material	avidentifierats	och	kodats.	För	
att	göra	studenternas	röster	hörda	med	de	ord	de	själva	valt	
har	utdrag	och	citat	från	datamaterialet	använts	i	artikeln	för	
att	åskådliggöra	det	som	omtalas.	I	analysen	av	innehållet	ge-
nomlästes	först	allt	material	för	att	få	en	känsla	av	helheten.	
Därefter	handlade	fortsatt	läsning	om	att	identifiera	meningar	
och	berättelser	som	hade	liknande	innehåll	som	bedömdes	re-
levanta	för	studien	(jfr	Giorgi,	2012).	Dessa	sammanfattades	
och	omformulerades	till	meningar	som	mer	tydligt	uttryckte	de	
fenomen	som	studerades.	Meningarna	omgrupperades	sen	så	
att	de	att	kom	i	en	ordning	som	mer	motsvarar	strukturen	i	
processerna	som	studien	utforskar	(jfr	Koivisto,	Janhonen,	&	
Väisänen,	2002).	Därefter	lästes	allt	material	åter	igenom	var-
vid	noterades	vilka	som	angett	vad	och	om	något	tidigare	gått	
läsaren	förbi.	Sist,	men	inte	minst,	jämfördes	resultatet	med	de	
nio	principerna	i	UD	och	UDL	i	syfte	att	kunna	reflektera	över	
kursmomentets	tillgänglighet.		
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Universell	Design		
Konceptet	Universell	Design,	UD,	har	ursprungligen	utvecklats	
från	arkitektonisk	design	av	byggnader	för	att	dessa	ska	er-
bjuda	tillgänglighet	för	alla	besökare	(Bernacchio	&	Mullen,	
2007).	Byggnader	och	dess	interiörer	ska	så	mycket	som	möj-
ligt	vara	användbara	för	alla	människor,	tillgängliga	och	hin-
derfria	(Mace,	1998).	Det	dröjde	inte	länge	förrän	Mace’s	sju	
principer	för	den	ideala	designen,	som	från	början	riktade	sig	
till	arkitekter	och	formgivare,	fann	sin	väg	in	i	utbildningens	
värld	(Hall,	Meyer	&	Rose,	2012;	Meyer	&	Rose,	2000;	Van	
Handle,	2004).	Principerna	handlar	om	att	utformningen	är	(1)	
jämlik	–	användbar,	(2)	flexibel,	(3)	enkel	och	intuitiv,	(4)	med	
begriplig	information,	(5)	utformad	så	att	fel	och	misstag	tole-
reras,	(6)	användbar	med	låg	fysisk	ansträngning	samt	(7)	stor	
nog	och	skapande	space	–	utrymme	som	medger	tillträde	och	
användning	på	olika	sätt	(the	RL	Mace	Universal	Design	
Institute	(udi),	2016).	Dessa	principer	används	också	inom	
undervisning	och	lärande	(Johnson	&	Fox,	2003)	med	vissa	
kompletteringar	(McGuire,	Scott,	&	Shaw,	2006;	Pliner	&	
Johnson,	2004).	Den	sjunde	principen	förtydligas	med	att	den	
också	omfattar	kommunikation	och	två	nya	principer	läggs	till:	
(8)	studiegemenskap	och	miljö	som	uppmuntrar	och	stöder	
interaktion	och	kommunikation	samt	(9)	ett	undervisningskli-
mat	där	studenter	känner	sig	välkomna	att	vara	delaktiga	och	
alla	studenter	omfattas	av	höga	förväntningar	(McGuire	et	al.,	
2006).	UDL	ställer	andra	krav	både	på	lärare	och	student	som	
aktivt	behöver	sätta	upp	mål,	välja	material	och	metoder	för	att	
nå	målen	och	skapa	passande	sätt	att	utvärdera	och	bedöma	
resultat	(Bernacchio	&	Mullen,	2007).	Kursplanerna	ska	förse	
samtliga	studenter	med	lämpliga	och	tillbörliga	utmaningar	
(Hitchcock,	Meyer,	Rose	&	Jackson,	2002).	Genomförandet	ska	
underlätta	självständighet	och	förstärka	förmågan	till	strate-
giskt	tänkande,	självbedömning	och	reflekterande	(Frendin,	
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2013;	National	Center	on	Universal	Design	for	Learning,	2012).	
Kursmaterial	ska	ha	flexibelt	format	så	att	det	kan	användas	på	
det	sätt	som	stöder	den	individuella	studentens	lärprocess,	
erbjuda	möjlighet	att	använda	flera	sinnen	samt	olika	sätt	att	
kommunicera	och	att	uttrycka	sig.		I	studierna	ska	ges	möjlig-
het	till	flera	alternativa	sätt	att	engagera	sig,	utveckla	samar-
bete	samt	få	och	ge	feedback	(Ibid).	Fortlöpande	utvärderingar	
ska	göras	som	stöder	läraren	i	att	anpassa	undervisningen	och	
utveckla	studenternas	lärande	(Hitchcock	et	al.,	2002).	I	detta	
sätt	att	skapa	tillgänglighet	uppfattas	individuella	variationer	
som	det	normala,	inte	undantag,	och	social,	fysisk	och	pedago-
gisk	miljö	utformas	därefter	(jfr	Hall	et	al.,	2012;	Tufvesson,	
2015).	Studenter	har	alla	olika	förutsättningar,	olika	kulturell	
bakgrund,	olika	familjesituationer	och	skyldigheter	gentemot	
familj	och	arbete,	olika	förmåga	(Lightfoot	&	Gibson,	2005).	När	
dessa	olikheter	redan	från	början	används	som	utgångspunkt,	
minskar	behovet	av	särskilt	stöd	och	anpassningar	efteråt	var-
vid	både	studenters	studievillkor	och	lärares	arbetsvillkor	för-
bättras	(Lightfoot	&	Gibson,	2005).	Insatser	för	att	möta	stu-
denter	utifrån	deras	olika	och	speciella	behov	riskerar	annars	
att	upplevas	som	besvärande	och	resurskrävande.	Svenska	
universitetslärare	har	hänvisat	till	ökad	arbetsbörda	och	re-
sursbrist	(Eriksson	&	Holme,	2009).		

	

Kursmoment	3	–	pedagogisk	utformning	inklu-
derande	portfolio	
Kursmoment	3	i	kursen	handlade	om	barns	delaktighet	och	
deltagande	i	samhället	och	om	vad	socialarbetare	kan	göra	till-
sammans	med	aktuella	barn	och	unga	för	att	öka	deras	delta-
gande	och	delaktighet	i	det	sociala	arbetet	–	göra	barns	och	
ungas	röster	mer	hörda	och	lyssnade	till.	I	genomförandet	av	
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moment	3	valdes	att	använda	en	inbjudande	involverande	dia-
logisk	ansats,	stil	och	metodik,	som	pedagogiskt	förhållnings-	
och	arbetssätt.	I	detta	inbjöds	studenterna	till	gemensamma	
överväganden	och	överenskommelser	i	genomförandet	av	
kursmomentet,	i	att	ta	ansvar	för	varandras	och	eget	lärande,	
att	planera	och	hålla	i	seminarier	och	att	i	att	utveckla	sina	
egen	portfolio.	De	pedagogiska	idéerna	baserade	på	systemisk	
praktik	med	idéer	om	’reflections	in	action’	och	’reflections	on	
actions’	inspirerade	av	Donald	Schön	(Schön,	2002)	samt	idéer	
från	John	Dewey	om	’learning	by	doing’	(Dewey,	1980)	och	’end	
in	view’	(Dewey,	1997)	i	betydelsen	av	att	sikta	in	sig,	finna	ori-
entering	om	hur	gå	vidare	och	välja	riktning	(Dewey,	1938).	
’Learning	by	doing’	användes	både	i	en	mening	liknande	den	
direkta	översättningen	’lära	genom	att	göra’	och	i	betydelsen	
lärande	genom	att	förhålla	sig	utforskande,	prövande	idéer,	
begrepp	och	moment	i	kursplanen	liksom	exempel	i	levande	
livet	och	berättelser	därom.	Studenterna	bjöds	in	att	ta	ansvar	
både	för	sig	egen	och	varandras	involvering	i	lärandeprocesser.	
Som	lärare	blir	i	denna	form	av	undervisning	särskilt	viktigt	att	
inledningsvis	’sätta	kontext’	dvs.	komma	överens	med	studen-
terna	om	vad	ska	gälla	och	vad	som	förväntas	för	kursens	
sammanhang.	Här	handlade	bl.a.	om	att	introducera	ett	upp-
skattande	förhållningssätt	som	gav	utrymme	för	kritisk	
granskning	och	uppskattande	utforskning	inom	öppen	dialog	
och	att	reflektera.	Reflektionerna	förväntades	både	bli	spon-
tana	och	användas	i	mer	organiserade	former	som	t.ex.	i	’re-
flekterande	team’	(se	t.ex.	Olsson,	2011)	på	ett	sätt	som	blir	
lärande	och	utvecklande	för	alla	deltagande.	Detta	kräver	ly-
hördhet	och	beredskap	för	att	tona	in	i	varandras	reflektioner	
och	intresseras	sig	för	varandras	upptäckter	och	lärdomar	–	
både	i	hur	dessa	nåtts	och	vad	som	åstadkommits.		
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Med	tanke	på	att	kursen	var	sista	terminen	inför	examen	som	
socionom	och	studenterna	var	på	väg	ut	i	arbetslivet	som	soci-
alarbetare,	ingick	i	slutseminariet	examination	i	form	av	pre-
sentation	av	portfolio	som	studenten	förväntades	utveckla	i	
kursmomentet.	Här	fanns	också	en	förhoppning	om	att	intro-
duktionen	av	portfolio	skulle	inspirera	till	fortsatt	reflekte-
rande	(jfr	Smith	&	Tillema,	2001)	och	bli	till	stöd	vid	t.ex.	an-
ställningsintervjuer	som	nyutexaminerad	socionom.	En	av	del-
tagarna,	f.d.	student	då	hon	vid	uppföljningen	(se	studiens	me-
tod)	är	anställd	som	socialsekreterare,	skriver:	

På	min	anställningsintervju	berättade	jag	om	kursen	
och	om	vad	den	innehöll,	vad	jag	lärt	mig.	Trots	ing-
en	tidigare	erfarenhet	av	barnavård	fick	jag	fast	
tjänst.	Tror	mycket	beror	på	att	jag	kunde	berätta	
vad	jag	lärt	mig	under	kursen.	(Student	XVI)	

	

Portfolioformen	används	mer	och	mer	som	ett	redskap,	men	
hade	inte	tidigare	använts	inom	socionomprogrammet.	Vid	
examinering	i	högre	utbildning	har	flera	typer	av	portfolios	har	
utvecklats	(Dysthe	&	Engelsen,	2011;	Smith	&	Tillema,	2003;	
Tillema,	Smith,	&	Leshem,	2011).	Ansatsen	kan	vara	att	portfo-
lion	ska	en	viss	form	och	bedömas	utifrån	fördefinierade	krite-
rier	varvid	inriktningen	blir	att	samla	och	dokumentera	stu-
dentens	kompetens	i	relation	till	förbestämda	mål	(Smith	&	
Tillema,	2007).	Med	en	mer	utvecklande	ansats,	development	
approach	(Brown,	Bull	&	Pendlebury,	1997),	kommer	inrikt-
ningen	av	portfolion	mer	att	handla	om	vad	studenten	väljer	att	
bjuda	in	till.	Här	finns	en	frihet	att	inkludera	egna	lärandemål	
och	utforma	portfolion	så	att	den	åskådliggör	den	egna	utveckl-
ingen	och	lärandet	över	tid	inklusive	egen	respons	på	och	re-
flekterande	i	och	på	sin	förändring	och	sitt	lärande	(Dysthe	&	
Engelsen,	2011).	Mycket	underlag	från	studentens	eget	per-
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spektiv	finns	då	till	hands	för	bedömning	av	studentens	an-
strängningar,	engagemang	och	progression	i	förhållande	till	
kraven	i	kursen	(Smith	&	Tillema,	2007).	I	det	aktuella	kurs-
momentet	inom	kursen	Barn	som	samhällsproblem	förvänta-
des	varje	student	skapa	och	presentera	en	portfolio	med	mer	
av	den	senare	inriktningen	än	den	förra.	I	denna	mer	formativt	
orienterade	portfolion	förväntades	dock	också	ett	summativt	
inslag	redovisande	studentens	lärande	inom	det	aktuella	kurs-
momentet	i	relation	till	kursplanens	lärandemål	(jfr	Smith	&	
Tillema,	2001,	2003;	Tillema	et	al.,	2011).		

Det	var	inget	som	hindrade	att	studenten	valde	att	låta	portfo-
lion	omfatta	flera	kursmoment	eller	hela	utbildningen	till	
socionom.	I	utbildningen	hade	lagts	vinn	om	att	stödja	studen-
ternas	personliga	utveckling	bl.a.	i	form	gruppsamtal	med	
handling	inom	ramen	för	PUUUH	(Olsson,	2012).	Detta	anslag	
plus	att	innehållet	i	kursen	handlade	om	barn	och	att	som	soci-
alarbetare	involvera	sig,	bidrog	till	att	uppmuntra	till	att	port-
folion	också	kom	att	omfatta	egen	personlig	utveckling,	både	
privat	och	professionellt,	och	gå	tillbaka	till	egen	barndom.	
Studenten	kunde	i	detta	välja	att	presentera	olika	material	
(t.ex.	bilder,	foto,	filmer,	inspelningar,	föremål,	daganteckning-
ar	eller	reflekterande	dagbok)	eller	annan	data,	som	studenten	
samlat	eller	skapat	under	momentet.	Såväl	vid	examinationen	
som	i	föreläsningar	och	seminarier	valde	lärare	och	studenter	
att	använda	olika	former	att	presentera	och	involvera	delta-
garna:	intervjuer,	olika	sätt	att	skriva,	rita	och	måla,	rollspel,	
rörelse	och	förflyttningar,	sång	och	musik,	dikter,	foto,	fotogra-
fering	och	videoinspelning,	gestaltning	på	olika	sätt	inklusive	
miniskulptering	(se	Wilson,	2001).		I	det	senare	introducerades	
användning	av	tejpingdockor	som	teknik	och	hjälpmedel	i	sam-
tal	med	barn	(se	Soltvedt,	2005))	varvid	en	student	initierade	
att	klassen	och	läraren	tillverkade	var	sin	egen	docka.	Studen-
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terna	valde	hur	portfolion	skulle	presenteras	i	slutseminariet	
och	några	samarbetade.	T.ex.	hade	ett	par	studenter	gjort	en	
video	där	de	intervjuade	varandra	som	de	visade	i	slutsemi-
nariet	och	använde	som	utgångspunkt.	En	student	hade	med	
sin	gitarr	och	sjöng	en	sång	som	innehöll	vad	hon	ville	utgå	
ifrån.	Andra	studenter	använde	hela	bildserier,	föremål,	symbo-
ler	eller	effekter	för	att	illustrera	utvecklingsskeden,	lärande	
och	kunskaper	de	tillägnat	sig.	I	dessa	processer	var	viktigt	att	
hålla	den	estetiska	domänen	levande	vari	ingår	etiska	hänsyn	
(jfr	Lang,	Little	&	Cronen,	1990).	Inledningsvis	när	kontexten	
sattes	(se	nästa	kapitel)	hade	vi	överenskommit	om	ett	levande	
etiskt	förhållningssätt	inom	kursmomentet.	Såväl	i	portfolios	
som	i	processerna	kunde	finnas	delar	som	studenten	inte	ville	
ha	spridda	annat	än	till	behöriga	lärare	och	examinator.	I	före-
kommande	fall	överenskoms	om	att	studenten	skulle	upp-
märksamma	berörda	om	vilken	begränsning	som	önskades.	
Med	stöd	av	lärarens	handledning	bjöds	studenterna	in	till	att	
utforska,	enskilt	och	i	grupp,	a)	vad	en	portfolio	skulle	kunna	
innehålla	och	se	ut	för	de	enskilda	studenterna,	b)	på	vilket	sätt	
det	egna	lärandet	kunde	utvecklas	och	stöd	ges	i	processen	i	
skapelsen	av	egen	portfolio	och	dess	presentation	samt	c)	hur	
motivationen	och	inspirationen	i	att	utforska	sitt	eget	lärande,	
egna	resultat	och	sammanställa	en	portfolio	skulle	kunna	hållas	
vid	liv	och	stimuleras	–	jfr	UDL:s	principer	(Hitchcock	et	al.,	
2002)).	I	förberedelserna	inför	varje	seminarium,	liksom	i	
skapandet	av	egen	portfolio,	avsattes	särskild	tid	med	läraren	
för	handledning	enskilt	och/eller	i	grupp	–	alternativt	med	öv-
riga	närvarande,	lyssnande	och	bildande	’reflekterande	team’.		
Studenten	bestämde	form	och	läraren	stod	till	studenternas	
förfogande	för	att	leda	handledningen	(se	nedan).	Om	detta	sätt	
att	introducera	portfolioarbetet	och	att	handledas	skrev	en	av	
studenterna:	
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Jag	fick	under	handledningen	möjligheten	att	berätta	
om	hur	jag	planerat	att	min	portfolio	ska	göras	och	
bli.	Just	då	tänkte	jag	att	jag	bygger	upp	min	portfolio	
som	en	dagbok	med	reflektioner	över	vad	jag	varit	
med	om	och	lärt	mig	dag	för	dag	under	kursens	
tredje	moment.	Jag	kommer	att	fokusera	på	min	ut-
veckling	hittills	i	livet	och	framför	allt	i	utbildningen	
och	nu	tredje	momentet	på	sista	kursen	i	utbildning-
en.	Det	var	väldigt	intressant	och	lärorikt	att	höra	
kurskamraternas	reflektioner	om	hur	jag	tänkt	angå-
ende	portfolion.	Till	exempel	att	vara	för	strukture-
rad	kan	göra	att	man	låser	sig	i	tänkandet,	att	inte	
begränsa	sig	utan	att	vara	öppen	för	idéer,	att	kanske	
ta	sig	an	något	som	känns	väldigt	jobbig	och	på	så	
sätt	komma	över	den	känslan	som	hindra	en.	(Stu-
dent	C)	

	

Att	sätta	kontext:	introducerande	av	uppskat-
tande	och	coachande	dialog	
För	att	förstärka	att	ett	uppskattande	och	utforskande	förhåll-
nings-	och	arbetssätt	skulle	utvecklas	i	det	dialogiska	samar-
betet	introducerades	Appreciative	Inquiry,	AI	(Cooperrider	&	
Whitney,	2003).	I	AI	är	fokus	på	att	synliggöra	och	utforska	
utveckling	och	förändring	med	fokus	på	framgångar,	det	som	
fungerar	och	blivit	bättre	liknade	som	i	salutogent	arbete	(se	
Antonovsky,	1991;	Hedenbro	&	Wirtberg,	2000)	och	lösnings-
inriktat	tillvägagångssätt	(de	Shazer,	1997;	Furman	&	Ahola,	
2004).	Medan	de	senare	koncepten	härrör	sig	från	terapi-	och	
behandlingsarbete	kommer	AI	från	organisations-	och	ledar-
skapssammanhang.	Använt	förhållningssätt,	valda	metoder	och	
tekniker,	befruktar	varandra	reflexivt	(Burnham,	1992)).	Hur	
läraren	introducerar	studenterna	anslår	tempo,	ton	och	volym	
för	fortsättningen	och	vice	versa.	Här	behövdes	både	uppmunt-
ras	till	deltagande	i	spontana	och	i	mer	organiserade	former	av	
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reflekterande	där	det	krävdes	lyhördhet	och	beredskap	till	att	
tona	in	i	varandras	reflektioner	och	intressera	sig	för	varandras	
upptäckter	och	lärdomar.		

Redan	första	dagen	kände	jag	att	stämningen	i	klass-
rummet	var	mer	avslappat	än	tidigare	[…].	Jag	tror	
att	det	gjorde	mycket	att	vi,	både	läraren	och	elever-
na	satte	oss	i	en	ring	tillsammans	och	inte	som	tidi-
gare:	elever	bakom	bänk	och	lärare	framme	vilket	jag	
tror	bidrar	till	att	det	blir	en	maktfördelning.	Ringen	
gjorde	att	jag	kände	att	alla	hamnade	på	samma	nivå	
(Student	12)	

	

Schön	använde	begreppet	’coach’	utifrån	att	som	han	såg	det	
kunde	inte	en	student	bli	undervisad	i	vad	han	eller	hon	behö-
ver	veta	eller	kunna	utan	endast	bli	’coachad’(Schön,	1987).	Att	
coacha	handlar	om	konsten	att	underlätta	och	stödja	andras	
lärande	i	lärande	och	utveckling	(Downey,	2003)	eller	som	en	
av	pionjärerna	inom	coachning,	W.	Timothy	Gallwey,	uttryckt	
detta	koncept,	stödja	’lärande	att	lära’	(Gallwey,	1975,	2001;	
Whitmore,	1997).	Det	handlar	om	att	ställa	frågor	och	förhålla	
sig	utforskande	men	också	om	den	dialogiska	samtalskonsten	
(Bergman	&	Blomqvist,	2004;	Stelter,	2003;	Zeus	&	Skiffington,	
2005).		

För	att	bjuda	in	till	coachande	stöd	och	samarbete	också	mellan	
studenterna	i	deras	lärande	och	utveckling,	blev	studenternas	
uppgift	inledningsvis	att	intervjua	varandra	i	par,	en	timme	
vardera,	om	vilken	mening	de	i	sammanhanget	gav	detta	med	
att	skapa	och	använda	portfolio.	Det	handlade	om	att	ställa	sig	
helt	till	förfogande	för	den	andres	utforskande	med	stöd	av	
frågorna,	utan	att	själv	som	intervjuare	ta	över	och	börja	be-
rätta	om	sitt	eget.		
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Vid	första	tillfället	då	vi	träffades	fick	vi	intervjua	
varandra	tillsammans	i	par.	Jag	fick	vara	tillsammans	
med	en	klasskamrat	som	jag	inte	brukar	vara	med	
och	det	bidrog	kanske	till	flera	bra	frågor	–	eftersom	
hon	inte	kände	mig	så	väl	var	det	öppna	och	nyfikna	
frågor.	Denna	intervju	blev	också	det	första	steget	på	
portfolion,	då	jag	genom	intervjun	fick	perspektiv	på	
mig	själv	och	kunde	sätta	ord	på	saker	som	förut	va-
rit	självklara.	(Student	C)	

	

Att	ställa	sig	till	förfogande	som	intervjuande	medstudent	
handlar	om	närvaro	i	stunden	och	att	villigt	anpassa	sig	till,	
respondera	på,	den	andres	unika	förutsättningar,	reaktioner	
och	svar.	För	att	lotsa	studenterna	in	i	detta	förhållnings-	och	
arbetssätt,	ingick	också	i	de	inledande	uppgifter	som	studen-
terna	fick,	att	stanna	upp	–	Stop	Look	Listen	(Dewey,	1938,	
1997;	Stelter,	2003)	–	och	utforska	hur	intervjuerna	som	de	
själva	genomfört	fungerat.		Syftet	var	att	göra	varandra	och	sig	
själv	mer	varse	om	ditt	eget	deltagande	och	hur	samspelet	ut-
vecklades.	Nedan	ett	exempel	berättat	av	en	av	studenterna:	

Under	min	och	NN:s	intervjuer	av	varandra	började	vi	
också	reflektera	över	våra	sätt	att	bekräfta	den	andra	
under	samtalets	gång.	Jag	kom	tillsammans	med	NN	
fram	till	att	jag	till	stor	del	väljer	att	bekräfta	min	
samtalspartner	genom	att	kort	återberätta	vad	jag	
hört	men	med	mina	egna	ord.	Vi	diskuterade	för	och	
nackdelar	med	detta	sätt	att	ge	bekräftelse.	Genom	
att	återberätta	med	egna	ord	visar	jag	tydligt	på	att	
jag	lyssnar	och	försöker	förstå	och	sätta	mig	in	i	mot-
partens	situation,	samtidigt	kan	det	uppfattas	som	
störande	och	vissa	fall	till	och	med	respektlöst	att	
avbryta	någon	som	pratar.	Detta	är	självklart	också	
ett	bra	sätt	för	mig	att	få	veta	om	jag	förstått	vad	
personen	jag	pratar	med	sagt	på	ett	riktigt	sätt.	Jag	
känner	mig	bekväm	med	att	detta	sätt	att	bekräfta	
men	har	efter	samtalet	med	NN	börjat	tänka	mer	på	
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när	och	hur	jag	väljer	att	flika	in	med	min	återberät-
telse.	Det	gäller	att	hitta	en	bra	tajmning	för	att	inte	
det	inte	ska	uppfattas	som	att	jag	avbryter	samtidigt	
som	jag	inte	vill	gå	miste	om	något	som	motparten	
vill	berätta.	Under	samtalets	gång	diskuterade	vi	
även	uttrycket	”Jag	förstår”,	som	vi	båda	tycker	är	ett	
dåligt	sätt	att	bekräfta	på.	Det	visar	varken	på	att	du	
lyssnat	på	vad	personen	sagt	eller	att	du	ens	försöker	
sätta	dig	in	i	dennas	situation.	Uttrycket	kan	till	och	
med	ibland	uppfattas	som	provocerande,	då	det	som	
tidigare	sagts	egentligen	inte	ger	någon	som	helst	
bekräftelse	på	att	jag	vet	vad	personen	tänker	eller	
känner.	(Student	F)	

	
Inledande	studentuppgifter	–	framtidsfrågor	i	
kombination	med	4D-cycle	inom	AI	
Metod	och	teknik	i	de	inledande	uppgifterna	i	kursmoment	3	
var	baserade	på	systemiska	idéer	om	cirkularitet	(Cecchin,	
1987)	och	positiva	kopplingar	(O´Brian	&	Bruggen,	1985;	
Watzlawick,	Weakland,	&	Fisch,	1996).	Den	typ	av	cirkulär	
fråga	som	användes	var	den	så	kallade	framtidsfrågan:	att	ut-
forska	som	om	man	befinner	sig	i	framtiden	och	då	utforska	
vad	som	tidigare	har	gjorts	och	hänt	som	om	det	inträffat	fram	
till	det	antagna	framtidsscenariot	(Lang	&	McAdam,	1997;	
Penn,	1985).	I	detta	börjar	man	inrikta	sig,	ta	sikte	på	det	som	
komma	skall	(jfr	end-in-view		(Dewey,	1997)).	Genom	att	börja	
föreställa	och	drömma	sig	in	hur	det	kan	bli,	påverkas	man	i	
nuet	liksom	i	fortsättning	i	sitt	handlande	(Lang	&	McAdam,	
1997;	Penn,	1985).		

Portfolio	gjorde	mig	till	en	början	nervös.	Just	detta	
faktum	att	själv	bestämma	hur	detta	arbete	kommer	
att	se	ut	och	att	det	är	upp	till	mig	att	ta	beslut	
gjorde	mig	osäker.	Direkt	började	jag	fundera	på	
”tänk	om	det	jag	vill	genomföra	är	helt	fel”.	Jag	blev	
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helt	enkelt	orolig	för	att	du	som	lärare	inte	skulle	
tycka	att	jag	presterade,	tänkte	på	rätt	sätt.	Tack	
vare	samtalen	under	andra	föreläsningen	om	portfo-
lio	blev	jag	lugnare	och	började	se	uppgiften	som	ro-
lig	istället	för	främmande.	Framtidsfrågorna	gjorde	
att	jag	kunde	se	hur	min	portfolio	kommer	att	se	ut	
när	det	är	klart.	Kanske	inte	slutprodukten	men	på	
ett	ungefär	hur	jag	vill	ha	den	och	nu	väcks	det	tan-
kar	och	idéer	hos	mig	om	hur	jag	skall	göra	för	att	nå	
målet.	(Student	12)	

	

Inom	AI	används	en	modell	som	kallas	4-D	Cycle,	en	metod	för	
att	mobilisera	och	förstärka	olika	utvecklingsfaser	och	locka	
fram	engagemang,	förstärkande	nyfikenhet	och	utforskande	i	
förhållningssättet	(Hammond,	1996;	Hornstrup	&	Loehr-
Petersen,	2001;	Lang,	1999).	De	fyra	D:na	bildar	ett	cirkulära	
kretslopp:	Discovery	–	Dream	–	Design	–	Delivery	(alternativt	
Destiny)	som	bildade	grund	för	nedanstående	frågeuppläggning	
inför	intervjuer	om	att	utveckla	portfolio:	

Vad	är	en	portfolio	för	dig	och	om	dig	i	den	här	kursen?	
1. Reflekterade	praxis	och	praktik	–	vad	är	det	för	dig?	Vilka	

frågor	vill	du	ställa	till	dig	själv	för	att	utforska	ditt	lärande	
och	din	utveckling	i	framtiden?	

2. Kursplanens	mål	och	lärande	ska	ingå	som	svar	på	några	av	
dina	frågor	till	DIG	själv	(a)	vad	och	(b)	hur	ska	du	undersöka	
ditt	eget	lärande	och	din	utveckling	samt	(c)	hur	övertygar	
du	omgivningen	och	framför	allt	examinatorn	om	att	du	le-
ver	upp	till	detta?	

3. Vid	kursavslutningen	–	hur	ser	din	portfolio	ut	då	i	Dina	
Drömmars	värld?	

4. Vad	gjorde	du	fram	till	dess	för	att	förverkliga	detta?		
5. Vad	gjorde	sina	studiekamrater	för	att	bidra	till	att	din	

dröm-portfolio	förverkligades?	
6. Vad	gjorde	lärarna,	examinator	och	kursansvarig	för	att	du	

skulle	kunna	förverkliga	dina	drömmar?		
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7. Vad	blev	dina	första	steg	i	början	på	kursmomentet?	

	

I	de	övriga	fyra	seminarierna	inom	kursen	turades	deltagande	
studenter	om	att	leda.	Tema	och	kurslitteratur	för	respektive	
seminarium	var	fastställt	i	studieplanen.	Vad	och	hur	studen-
terna	skulle	ta	del	av	innehållet	förväntades	studenterna	ta	
ansvar	för	i	samklang	med	kursmomentets	anda	och	inriktning	
med	tillvaratagande	och	hänsyn	till	deltagande	studenters	re-
surser,	talanger	och	kapacitet.	En	guide	upprättades	också	för	
detta	enligt	AI.	

Flera	av	studenterna	uppfattade	snabbt	att	kursmomentet	in-
nebar	en	pedagogik	och	ett	upplägg	som	ställde	andra	krav	på	
ansvarstagande	som	student	och	samarbete	med	medstuden-
ter.	Särskilt	första	terminens	studenter	överraskades	av	att	
strukturen	var	mer	lös	än	de	varit	vana	vid	tidigare,	att	de	för-
väntades	hålla	sig	utforskande	och	samarbetande	både	med	
varandra	och	läraren	i	att	komma	överens	om	utformning	av	
seminarier	och	av	portfolion.		

Under	introduktionen	fick	vi	även	information	om	
uppgiften	som	innebar	att	göra	en	portfolio.	Till	skill-
nad	från	tidigare	examinationer	fanns	det	inga	klara	
och	tydliga	strukturer	på	hur	uppgiften	skulle	se	ut	
och	det	skrämde	mig	till	en	början.	Det	var	upp	till	
mig	att	bestämma	hur	slutprodukten	skulle	se	ut.	Till	
vår	hjälp	fick	vi	frågor	som	vi	skulle	besvara,	så	kal-
lade	framtidsfrågor	och	tack	vare	detta	kunde	jag	se,	
visualisera	för	mig	själv	hur	jag	i	slutet	av	kursen	pre-
senterar	min	portfolio	inför	klassen.	Tack	var	frå-
gorna	kunde	jag	ta	ett	nästa	steg	och	gå	vidare	i	mitt	
arbete	med	portfolion,	jag	visste	hur	slutprodukten	
skulle	se	ut	och	nu	behövde	jag	fundera	över	hur	jag	
skulle	ta	mig	dit.	Det	som	från	början	lät	jobbigt	och	
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omöjligt,	blev	helt	plötsligt	istället	en	rolig	uppgift	
och	rolig	utmaning.	(Student	A)	

	
Vidare	analys	av	resultat	och	diskussion		
Det	var	ingalunda	så	att	det	saknades	olika	former	av	funk-
tionsnedsättningar	bland	studenterna.	Funktionsnedsättningar	
är	inte	alltid	synliga	till	det	yttre,	kan	te	sig	olika	i	olika	faser	i	
livet	och	beroende	på	samspelet	med	omgivningen	blir	mer	
eller	mindre	till	hinder.	Några	funktionsnedsättningar	omtala-
des	inom	gruppen,	andra	avslöjades	i	studenternas	enskilda	
portfolio.	Den	fysiska	ansträngning	som	kursen	inneburit	skri-
ver	deltagarna	inget	om	men	desto	mer	om	den	emotionella,	
psykiska.	Med	det	ökade	självreflekterandet	och	ökande	med-
vetenheten	om	sin	egen	personliga	uppväxt,	som	många	bör-
jade	reflektera	över	och	undersöka,	och	fokus	på	personlig	ut-
veckling,	blev	den	psykiska	och	emotionella	ansträngningen	
omfattande	även	om	den	välkomnades.	

Jämförelse av UD och UDL 
Förhållnings-	och	arbetssättet	i	den	involverade	pedagogiken,	
liksom	inom	UD	och	UDL,	utgår	från	att	studenterna	inbjuds	till	
att	planera	och	genomföra	ett	upplägg	som	tar	hänsyn	till	var	
och	ens	egna	förutsättningar	i	dialog	med	läraren	inklusive	att	
sätta	upp	mål	och	välja	material	och	metoder	för	att	uppsatta	
mål.	I	detta	ingår	också	att	komma	överens	om	hur	genomfö-
randet	bäst	kan	läggas	upp	utifrån	den	enskilde	studenten.	I	
kursmomentet	blev	här	fokus	på	samspelet	mellan	kurskamra-
ter,	vad	och	hur	de	ville	och	kunde	engagera	sig	och	motivera	
varandra.	I	det	dialogiska	samarbetet	med	ömsesidig	re-
sponsivitet	ingår	den	tolerans	som	inom	UD/UDL	benämns	
’feltolerans’.	Inom	kursmomentet	skulle	detta	snarare	kunna	
kallas	’annorlundatolerans’.	Med	användande	av	AI	blir	idéerna	
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om	den	enda	rätta	eller	sanna	lösningen	inte	levande	utan	ori-
enteringen	var	att	uppskatta	olika	lösningar	och	olika	svar	med	
inriktning	att	utforska	och	lära	av	skillnader	och	olikheter.		

Återkommande	utvärderingar	och	återkopplingar	är	viktiga	
inslag	i	UDL	liksom	att	underlätta	självständighet.	Det	senare	
bekräftas	av	studenterna	att	kursen	inneburit,	se	nedan	tabell.	
Det	förra	löstes	genom	att	varje	studieträff	avslutades	med	ut-
värderingar.		Dessa	kunde	ta	olika	former.	En	student	skriver	
om	ett	exempel	på	återkoppling	vid	slutet	av	en	dag:	

Slutligen	ritade	A-M	upp	ett	lok	med	tågvagnar	där	vi	
sedan	skulle	fylla	i	våra	tankar	kring	seminariet	och	
vad	vi	fastnat	för.	Jag	skrev	”lära	genom	att	göra”,	
det	kände	jag	att	jag	gjorde	idag.	Jag	kände	också	att	
det	var	styrkan	i	”vår”	del	av	seminariet,	eftersom	
merparten	bestod	av	praktiska	uppgifter	(Student	B)	

	

I	tabell	1	nedan	redovisas	mycket	summariskt	resultatet	av	
innehållsanalysen	av	steg	1	och	2	i	studien.	
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Tabell	1.	Redovisning	av	resultat	i	datainsamling	1	och	2	identi-
fierade	meningsenheter		
Meningsenheter	 Student	

Skeptisk	inledningsvis	men	ändrade	
mig	snabbt	till	positivt	

2,	6,	10,	12,	20	

Positivt	med	portfolio	 1,	6,	7,9,	11,	12,	13,	14,	20,	
21,	22,	23	

Genererat	ny	kunskap	om	barn	och	
ökat	engagemang	

2,	3,	4,	7,	10,	13,	16,	17,	18,	
19,	20,	22,	23	

Koppling	teori	-	praktik	 2,	4,	5,	15,	16,	18,	19,	21,	
22,	23	

Reflekterande	 2,	3,	6,	10,	11,	12,	13,	14,	
16,	17,	18,	22,	23	

Självreflekterande	–	djupare	känne-
dom	om	mig	själv	

2,	3,	6,	8,	9,	10,	11,	13,	14,	
15,	16,	17,	18,	21,	22,	23	

Utveckla	eget	ansvar	i	lärandet	–	
annan	pedagogik	-	positivt	

6,	7,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	
20,	23	

Bra	med	bladet	med	förberedelse	för	
portfolio	

7,	9	

Fokus	på	mig	själv	och	eget	lärande	 2,	8,	11,	13,	14,	15,	16,	17,	
18,	22,	23	

Etiska	varsamhet	och	uppmärksam-
het	

8	

Att	lära	sig	våga	ta	plats	och	delta	 3,	8,	11,	12,	13,	15,	17	

Delaktighet,	vara	med	och	bestämma	 9,	10,	11,	12,	13,	14	

Använda	mina	kamrater,	gemen- 2,	3,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	
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skap,	öppenhet	–	alla	deltar	 13,	14,	15,	18,	22	

Intervjuer	–	börjat	lyssna	 11,	12	

Uppskattande	feedback	-	på	slutet	 1,	2,	3,	12,	14	

Lära	för	livet	 3,	16,	17,	23	

	

Många	av	studenterna	skriver	om	ökande	öppenhet	i	gruppen,	
fler	som	vågar	delta	och	tala	i	gruppen,	växande	samarbete	och	
ökad	gemenskap.	Kursen	och	socionomutbildningen	håller	på	
att	ta	slut	och	studenterna	står	inför	ett	uppbrott	och	att	skiljas	
från	varandra	och	högskolan.	Åtta	månader	efter	kursens	slut	
skickades	en	kort	enkät	till	de	deltagare	till	de	epost-adresser	
som	uppgivits	i	medgivandet.	Flera	verkade	inte	fungera	och	
svaren	blev	7.	Samtliga	svarande	har	fått	arbete	inom	socialt	
arbete.	Det	som	de	f.d.	studenterna	kommer	tillbaka	till	är	hur	
de	alla	under	kursen	öppnade	upp	sig,	vågade	ta	för	sig	och	
dela	med	sig:	

Det	jag	tänker	på	rent	spontant	är	hur	bra	sista	mo-
mentet	i	kursen	blev.	Jag	kommer	särskilt	ihåg	möj-
ligheterna	att	verkligen	få	föra	fram	sina	åsikter	och	
bli	lyssnad	på	i	moment	3!	Samtidigt	fick	jag	möjlig-
heten	att	ta	del	av	andra	i	klassens	tankesätt	och	er-
farenheter	som	jag	kanske	inte	gjort	innan,	iaf	inte	
på	samma	sätt.	Det	som	gör	att	detta	sticker	ut	för	
mig	är	nog	för	att	jag	har	kommit	till	en	arbetsplats	
där	övriga	medarbetare	och	chefer	lyssnar	på	ens	
åsikter	och	inte	ger	en	kalla	handen	direkt.	(Delta-
gare	XIV)	

	

Kopplingen	teori	och	praktik	i	kursen	uppskattar	de	nu	verk-
samma	socialarbetarna	även	om	det	inte	alltid	är	det	lättaste	
att	genomföra	det	som	de	under	kursen	fann	viktigt.	De	åter-
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kommer	i	sina	svar	till	att	det	är	viktigt	att	göra	överenskom-
melser	och	att	hålla	vad	som	lovats	plus	att	förhålla	sig	lyss-
nade	och	återkopplande.	Det	uppskattande	förhållningssättet	
liksom	att	förhålla	sig	självreflekterande	och	hålla	sig	varse	om	
sin	egen	insats	och	påverkan,	nämns	också.		

Det	slår	mig	hur	roligt	jag	tyckte	det	var	att	bli	be-
mött	med	endast	positiva	synpunkter	och	synvinklar.	
Jag	har	aldrig	tidigare	upplevt	ett	sådant	förhåll-
ningssätt	i	en	lärandesituation.	Jag	tror	att	detta	har	
fastnat	hos	mig	eftersom	det	fick	mig	att	slappna	av,	
ha	roligt	och	fokusera	på	mitt	eget	lärande,	inte	end-
ast	på	vad	kursplanen	eller	läraren	i	sig	förväntade	
sig.	Det	var	så	himla	härligt	att	avsluta	utbildningen	
på	det	sättet	eftersom	jag	har	tyckt	att	vissa	lärare	
under	programmets	gång	endast	har	kritiserat.	Det	
var	härligt	att	bli	så	stärkt	av	sammanhållningen	
detta	positiva	klimat	skapade	när	det	var	dags	att	gå	
ut	i	världen.	Det	fick	mig	även	att	uppleva	hur	det	
praktiskt	är	när	en	grupp	arbetar	med	att	fokusera	på	
det	positiva	i	sina	medmänniskor,	inte	bara	tala	teo-
retiskt	om	att	man	ska	se	till	de	förmågor	som	män-
niskor	har.	Det	var	härligt	att	få	öva	på	detta!!	Och	
göra	det	till	en	del	av	en	själv!!!	(Student	XII)	

	

Kursen	ökade	självkänsla	och	”Skapade	självförtroende,	att	det	
är	OK	att	vara	annorlunda	…”	(Deltagare	XVI)	eller	som	en	an-
nan	av	deltagarna	uttrycker	sig:	

Det	sticker	ut	något	enormt	eftersom	det	var	den	del	
som	gav	mig	personlig	utveckling.	[…]	Jag	har	fått	
inse	att	jag	är	en	vanlig	människa	som	får	göra	fel	
ibland.	Men	också	att	jag	besitter	kunskaper	och	
egenskaper	som	är	lika	värdefulla	som	någon	annans.	
(Deltagare	XIII)	
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Avslutande	sammanfattande	jämförelse	ur	ett	
tillgänglighetsperspektiv		
Artikelns	tre	syften	var	att	ge	ett	dialogiskt	exempel,	redovisa	
resultat	från	undersökningen	av	det	kursmoment	som	bedrevs	
i	dialogisk	involverande	form	och	slutligen	att	jämföra	dessa	
med	principerna	inom	UD	och	UDL	för	att	utforska	pedagogi-
ken	och	utformningen	av	kursmomentet	utifrån	ett	tillgänglig-
hetsperspektiv.	I	tabell	2	nedan	sammanfattas	denna	jämfö-
relse.	

Tabell	2.	Jämförelse	principerna	i	UD	och	UDL	med	pedagogiken	
och	delmomentets	utformning	och	genomförande	ur	deltagarnas	
perspektiv.	
Principer	i	UD	och	UDL	 Delmomentets	

tillgänglighet	

1.	Jämlik	-	användbar	för	alla	 Ja	

2.	Flexibel	 Ja	

3.	Enkel	och	intuitiv	att	använda	 Ja	–	inte	omedel-
bart,	men	sen…	

4.	Begriplig	information	 Ja,	men	med	över-
raskande	innehåll	

5	Utformad	så	att	fel	och	misstag	tolere-
ras	

Ja	

6.	Användbar	med	låg	fysisk	ansträng-
ning	

Ja	

7.	Stor	nog	och	skapande	space	–	ut-
rymme	som	medger	tillträde	och	an-
vändning	på	olika	sätt	

Ja	
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8.	Studiegemenskap	och	miljö	som	
uppmuntrar	och	stöder	interaktion	och	
kommunikation	

Ja	

9.	Undervisningsklimat	där	studenter	
känner	sig	välkomna	att	vara	delaktiga	
och	alla	studenter	omfattas	av	höga	för-
väntningar	

Ja	

	

Slutsatsen	blir	att	den	dialogiska	utformningen	och	det	invol-
verande	genomförandet	av	kursmomentet	blev	i	enlighet	prin-
ciperna	inom	UD	och	UDL.	Den	involverande	pedagogiken,	att	
samarbeta	och	samspela	i	samklang	med	varandra,	blev	till	
universell	design.		
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