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Presentatör
Presentationsanteckningar
Svante frågar Tomas i några filmer (om och om igen): Vad är det som är grejen med AL/C och vad behöver vi tänka på?



En motiverande lärandemiljö
Turner & Paris (1995) ”sex C:n” & Pintrich & Schunk (1996) ”TARGET”

• Choice – möjlighet att välja stärker motivationen (möjlighet 
till självständighet och kontroll över det egna lärandet)

• Challenge – lagom utmanande (stor/frustration, 
låg/tristess)

• Control – känna kontroll genom att tex målen är realistiska
• Collaboration – möjlighet till samarbete och lära av andra



• Constructing meaning – meningsfullhet
• Consequences – positiva effekter så som positiv 

återkoppling
• Curiosity – lärmiljö som väcker nyfikenhet (Pettersen, 

2008).
• Pettersen, R.C. (2008). Kvalitetslärande i högre utbildning: introduktion till problem- och 

praktikbaserad didaktik. Stockholm: Studentlitteratur.

• Pintrich, P.R. & Schunk, D.H. (1996). Motivation in education: theory, research, and applications. 
Engelwood Cliffs, N.J.: Merril.

• Turner, J. & Paris, S. G. (1995). How literacy tasks influence childre´ns motivation for literacy. The 
reading Teacher, 48 (8), p. 662-673.



Vad är en student?
En student utgör den viktigaste delen av vår verksamhet. 
Studenten är beroende av oss.
Studenten är inte ett störande inslag i undervisningen, 

utan utgör själva syftet med den.
Studenten får inte stå utanför vår verksamhet, utan 

skall vara en del av den.
Det är inte vi som gör studenten en tjänst genom att 

undervisa, utan studenten gör oss en tjänst genom att 
ge oss förmånen att göra så. 



Fritt efter Mahatma Gandhis 
definition av en kund
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Peter Tillberg, Moderna Museet (The Stockholm Museum of Modern Art), 1970-72.





Att utifrån salens unika miljö skapa goda 
förutsättningar för och stödja ett s.k. 
kollaborativt lärande

 bl.a. genom att flytta fokus från 
”lärarcentrering” till ”studentcentrering” i själva  
undervisningssituationen.

PIL-ENHETEN 



PIL-ENHETEN 





What all of them said 
A fundamental change in the attitude to and perception of a teacher's 
role in teaching and learning in Higher Education

To get time, arenas for communication and exchange of experiences, 
and plenty of support for us as teachers; to get courage, knowledge and 
skills/training for a change 



Flipped classroom
Traditional Flipped



Sedd, Bekräftad och 
Respekterad!



Förutsättningar
• Ramfaktorer (olika former av resurser)
• Sociokulturella betingelser (olika kontext)
• Yttre betingelser (den fysiska miljöns 
möjligheter/begränsningar, administrativa system etc.)

• Ämne, vetenskapssyn, människosyn, etiska 
överväganden etc.

• Genus-, mångfalds- och liknande synsätt och  
aspekter

• Pedagogiska överväganden och förhållningssätt

STUDIEKULTUR



Studiekultur

• Identiteten (humanist/pedagog/forskare etc.)
• Fysisk och social miljö (hierarkier, symboler, stimuli 
& associationsmöjligheter)?
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