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Utmär k ande f ö r  excel l ent a l är andemil jö er  (Laksov, Kettis, Alexandersson, 2014)) 

• En ledning som aktivt ägnar sig åt utbildningsfrågor, långsiktigt och strategiskt, samt har en förmåga att synliggöra utbildning som en 

viktig fråga. 

• Studenter är direkt involverade i beslut som rör utbildningsutveckling såväl som implementering och utvärdering. 

 

 Besök gärna http:/ /aktivstudentmedverkan.uadm.uu.se för litteraturtips och artiklar om aktiv studentmedverkan. 

http://www.uu.se/asp
mailto:Aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se
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• Uppmärksamma lärarna på om…  
 
forskningsanknytningen i undervisningen  
är otillräcklig eller otydlig. 
 
sambandet mellan förväntade studieresultat,  
undervisningsformer och examination är otydligt  
eller otillräckligt, liksom på om kopplingen mellan  
teori och tillämpning är oklar.  
  

 

• Ta ansvar för det egna lärandet och  
bidra till sina medstudenters lärande.  
 
• Vara beredd att som erfaren student  
bidra till nya- re studenters lärande.  
 
• Samverka med lärarna genom att ge  
konstruktiva förslag på hur undervisningen  
kan underlätta lärandet.  
 

 
 
 
 

•”dels studenter som är en resurs i varandras lärande 

(peer-to-peer learning), dels studenter som är 

medskapande i såväl planering, genomförande och 

utvärdering av utbildning.”  

 

•‘It involves people from similar social groupings who 

are not professional teachers helping each other to 

learn and learning themselves by so doing’ (Topping, 

2005, p.631).  

 

•Det kan också̊ betyda att studenter i ett partnerskapligt, 

ömsesidigt respektfullt och lyhört samarbete med 

läraren t.ex. (vidare)utvecklar vissa kursmoment eller 

skapar övningsuppgifter eller annat kursmaterial, ofta 

för en kurs som de själva redan har gått (”students as 

partners”).  
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• Hur kan studenter medvetandegöras om pedagogiska val i undervisningen och  
om det egna lärandet? 

• Hur kan det sätt som studenter är aktiva på vara en tillgång för andra studenters  
lärande? 

• På vilka sätt kan studenters kunskap om lärande bli en tillgång för lärare? 

Aktiv studentmedverkan 

inom  

en kurs 

 

inom  

ett program 

 

 

utanför 

klassrummet 

 

planering,  

kursvärdering 

& examination 

 

 

mellan  

vetenskaps- 

områden 

 

samverkan  

med det 

omgivande  

samhället 
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Studentrepresentation Aktiverande undervisningsformer 
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 Studenter tar  

ansvar för det 

egna samt  

medstudenters 

lärande 

 Seniora 

 studenter tar  

ansvar för 

nya studenters 

lärande 

 Studenter 

undervisar  

eller agerar  

stöd åt elever I 

skolan 

 Studenter från 

olika vetenskaps- 

områden  

samverkar för  

lärande 

 Samarbeten 

mellan lärare 

och studenter 

i planering, 

kursvärdering 

& examination 
• Studenter  

samverkar för 

lärande 

 

 

Anteckningsstafett 

Lärare för en dag  

Det saknade 
perspektivet 

Motverka ”Study 
zombies” 

 

 

Mentorskap  

Supplemental 
instruction 

Studentlotsar 

 

 
Reflekterande 
ingenjören 
 
Uppsalingo 
 
UU-debattklubb 
 
Föreläsningar 
arrangerade av student- 
Föreningar 
 

 

CEMUS  

Eksperter i team 

Modell UN 

 
 

 

Läxhjälpen 

Studentambassadörer 

Masterstudenter 
leder moment 
för elever i skolan 

 

 

 

Kursplanering på 
CEMUS 

Studenter 
medverkar i 
skapandet av nya 
program 

Kamratbedömning 

Studenter skapar 
tentafrågor 

Kårens litteratur- 
granskning 

 

Healey, Flint, and  
Harrington, 2014, p.25  
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Harden, R.M and Crosby. J (2000) 

The twelve roles of  
the teacher 
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Bovill, C. and Bulley, C. J. (2011) 
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Challenges and Opportunities 

of working with ASP 

ASP 

http://www.uu.se/asp/aktiv-studentmedverkan/utmaningar-och-mojligheter-med-asp
http://www.uu.se/asp/aktiv-studentmedverkan/utmaningar-och-mojligheter-med-asp
http://www.uu.se/asp/aktiv-studentmedverkan/utmaningar-och-mojligheter-med-asp
http://www.uu.se/asp/aktiv-studentmedverkan/utmaningar-och-mojligheter-med-asp
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Aktiv studentmedverkan 

Svårt att möta och inkludera nya studenter 

och större studentgrupper (samt förändrade 

samhällsutmaningar?) 

 

 Studenter upplever att de har rätt 

att själva avgöra vad som är utbildnings- 

kvalité – väljer bort och censurerar.  

Studenter utnyttjas som billiga 

och ej kvalificerade ersättare åt lärare 

 

Högre utbildning går miste om studenters 

kompetenser, olika erfarenheter och perspektiv 

 

Vilka blir inkluderade? Risk att initiativ  

stannar vid en chans för redan 

väldigt drivna och skickliga studenter 

att ta mer plats 

 

Ekonomisk fråga, genomströmning samt 

konkurrens mellan olika  universitet 

Studenter ser inte det egna ansvaret för  
utbildningens kvalitet och blir passiva 

Såväl lärare som studenter ser studenter  

som kunder. Ökad instrumentell och  

individualistisk syn på utbildning 

“There is a subtle, but extremely important, 
difference between an institution that ‘listens’ to 
students and responds accordingly, and an 
institution that gives students the opportunity to 
explore areas that they believe to be significant, 
to recommend solutions and to bring about the 
required changes. The concept of ‘listening to the 
student voice’ – implicitly if not deliberately – 
supports the perspective of student as ‘consumer’, 
whereas ‘students as change agents’ explicitly 
supports a view of the student as ‘active 
collaborator’ and ‘co-producer’, with the potential 
for transformation.”  
 
(Dunne in Foreword to Dunne and Zandstra, 
2011, 4) 
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“We propose that you think of students as 
legitimate informants…on the student 
experience—those perspectives we cannot have 
as teachers…Fielding (1999) aptly calls 
partnership a form of ‘radical collegiality’ 
between learners and teachers”  
  
(Cook-Sather et al., 2014, p.16) 
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Studenter Lärare 

Studentcentrerat 

lärande / Aktiv 

studentmedverkan 

UP 

CEMUS 

 

Aktiv studentmedverkan ASP 



2016-04-29 

8 

Staff and students wanted for unpredictable 
journey. No extra pay or resources, likely 

discomfort, long periods of complete confusion, 
constant existential crisis, safe passage possible. 

Unlikely return to normal teaching. 
Transformation and lifelong learning in case of 

success.  

Bovill, C. and Bulley, C. J. (2011) A model of active student participation in curriculum design: exploring desirability and 
possibility. In Rust, C. (Ed.) Improving Student Learning (18) Global theories and local practices: Institutional, 
disciplinary and cultural variations (pp. 176–188). Oxford: The Oxford Centre for Staff and Learning Development.  
  
Bovill, C., Cook-Sather, A., and Felten, P. (2011) Students as co-creators of teaching approaches, course design, and 
curricula: implications for academic developers. International Journal for Academic Development. 16 (2), 133– 45.  
  
Cook-Sather, A., Bovill, C. and Felten, P. (2014) Engaging students as partners in teaching and learning:  
A guide for faculty. San Francisco: Jossey-Bass.  
  
Falchikov, Nancy (2001) Learning Together: Peer Tutoring in Higher Education. London and New York: RoutledgeFalmer. 
 
Healey, Mick (2014) Students as Change Agents in Learning and Teaching in Higher Education. Available at: 
www.mickhealey.co.uk/?wpdmact=process&did=OC5ob3RsaW5r 
 
HEA (2014) Engagement through partnership: students as partners in learning and teaching in higher education. 
Higher Education Academy. Available from: www.heacademy.ac.uk/students-as-partners  
 
HEA (2014) Framework for partnership in learning and teaching. Higher Education Academy.  
Available from: www.heacademy.ac.uk/students-as-partners  
 
Topping, Keith J. (1996) The effectiveness of peer tutoring in further and higher education: A typology and review of 
the literature. Higher Education 32, 321-345. 
 
http://www.mickhealey.co.uk/resources  
 
  
 
 

Referenser: 

http://www.mickhealey.co.uk/resources
http://www.mickhealey.co.uk/resources
http://www.mickhealey.co.uk/resources
http://www.mickhealey.co.uk/resources
http://www.mickhealey.co.uk/resources
http://www.mickhealey.co.uk/resources
http://www.mickhealey.co.uk/resources
http://www.mickhealey.co.uk/resources
http://www.mickhealey.co.uk/resources
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Varför aktiv studentmedverkan? 
 

Forskning 

 
Pedagogiska fördelar inom kamratundervisning 

• mer aktiv, interaktiv och sammarbetsfokuserat 

lärande 

• omedelbar feedback 

• sängt oro och ångest, spegling av studieresultat och 

studietempo samt ökad självmedvetenhet 

• höjt studentägande av lärandeprocessen 

 

Motivering & förhållningssätt 

• utveckling inom motivering och attityd 

• omedelbar kognetiv utveckling 

• ökad meta-kognetiv medvetenhet 

 

Sociala 

• inkluderande 

• socialisering I vetenskapliga diskurser  

• tillhörighet och sammanhang 

 

Demokratiska 

• medbestämmande 

• social förstärkning, empowerment 

• förändring, students as change agents 

                       (Topping 1996:324-

325) 

 

Från lärare vid UU 
• generellt bättre studiemiljö 

• bättre sammanhållning inom kurser och program, 

studenter lär sig samarbeta i grupp 

• att studenter blir mer självständiga och lär sig lära 

sig själva 

• att studenter får ökad motivation då de blir 

engagerade i sin studiesituation 

• att studenter känner en större delaktighet till 

institutionen vilket leder till ett ökat ansvarstagande 

och vice versa. 

• bättre prestationer och högre genomströmning 

• en möjlighet att möta mer erfarna studenter, få ‘role 

models’ 

• en möjlighet att ställa fler “dumma” frågor som inte 

betygsätts 

• mer ‘lärarledd’ tid eller tid för handledning 

 

 

Från studenter vid UU 
• Det är kul! 

• Lärorikt, en chans att uppdatera sin kunskap 

• Träffa nya kompisar 

• Bra erfarenhet och viktig merit (särskilt bland masterstudenter) 

• Bättre relation med institutionen 

Students as Consultants 

Interview with Alison 

Cook-Sather 

ASP – Aktiv studentmedverkan 
KUUP 

CEMUS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wf6Jki20Lm8
https://www.youtube.com/watch?v=wf6Jki20Lm8
https://www.youtube.com/watch?v=wf6Jki20Lm8
https://www.youtube.com/watch?v=wf6Jki20Lm8
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Välj ett moment i en kurs eller ett 
program och fundera på hur du kan 

bjuda in studenterna till att ta ett 
större ansvar 

UP 
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Stödstrukturer 

Projektledare: 
Ulrike Schnaas 

 
Projektassistenter: 
Sanna Barrineau 
Alexis Engström 

 
aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se 

www.uu.se/asp   

 
 
 
 

KUUP 

CEMUS 

 

• En webbplats med filmer och intervjuer, exempel 

från UU, nationellt och internationellt, 

kontaktuppgifter samt en samling av relevant 

litteratur 
• Konsultationer och presentationer för studenter och 

lärare 

• Utbildning för studenter som ska stödja eller leda 

andra studenter i deras lärande (Mentorer / SI-

ledare) 

• Metodhandledarutbildning för lärare som ska 

handleda studentmentorer i deras arbete 

• ASP-dagarna 2017  

• Students as consultans 

mailto:aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se
http://www.uu.se/asp
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Introduktion till aktiv 

studentmedverkan 

Vad är aktiv studentmedverkan? 

UP 
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Aktiv studentmedverkan ASP 

 

• Har du någon idé just nu som du skulle vilja 
genomföra? 

• Vad skulle du behöva för att komma igång och 
kan vi hjälpa till på något annat sätt? 

One minute paper 
KUUP 

CEMUS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkTxdMZjzx8
https://www.youtube.com/watch?v=qkTxdMZjzx8
https://www.youtube.com/watch?v=qkTxdMZjzx8
https://www.youtube.com/watch?v=qkTxdMZjzx8
https://www.youtube.com/watch?v=qkTxdMZjzx8
https://www.youtube.com/watch?v=qkTxdMZjzx8
https://www.youtube.com/watch?v=qkTxdMZjzx8
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Antecknings-
stafett 

Lärare för en 
dag  

Det saknade 
perspektivet 

”Study 
zombies” 

Mentorskap  

Supplemental 
instruction 

Studentlotsar 

CEMUS  

Eksperter i 
team 

Modell UN 

Läxhjälpen 

Student- 
ambassadörer 

Master- 
studenter 
leder moment 
för elever på 
gymnasiet 

CEMUS 

Kamrat-
bedömning 

Studenter 
skapar tenta-
frågor 

Kårens 
litteratur- 
granskning 
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  Studenter tar  

ansvar för  

lärandet hos 

 studenter i  

samma kurs. 

 Seniora 

 studenter tar  

ansvar för 

nya studenters 

lärande 

 Studenter 

undervisar  

eller agerar  

stöd åt  

elever I 

skolan 

 Studenter från 

olika vetenskaps- 

områden  

samverkar för  

ökad inlärning 

 Samarbeten 

mellan lärare 

och studenter 

i planering, 

kursvärdering 

& examination 

Exempel på aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet 

lärande- 

aktiviteter 

utanför 

klassrummet 

 

Reflekterande  
ingenjören 
 
UU-debattklubb 
 
Föreläsningar 
arrangerade av 
student- 
föreningar 

• Studenter  

samverkar för 

ökad inlärning 

 


