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Bakgrund
• Erfarenheten visar att studenter i samband med uppsatsskrivande ofta har

samma typer av utmaningar och frågor. Eg., Vad är teori? Hur kan ett
problem forumeras? Hur kan man genomföra en analys? (cf. Hoidn & 
Olbert-Bock, 2016). 

•  Liknande frågor återkommer varje termin.
•  Behov av att skapa bättre förutsättningar för att studenter skall lyckas

med sina studier.
•  Bättre resursutnyttjande bland lärare och hos studenter.
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Att bygga en plattform för lärande

• Hög ambition
• Hur lär sig studenter?
• Hur söker studenter information?
•  Interaktion, dialog och samskapande

av kunskap tillsammans med studenter om 
förutsättningar för en plattforms funktion och innehåll.

• Sara… ett barn av sin tid.

• Youtube is da shit.
– Easy to access
– Tydlig tematik i klippen.
– Formativa stöd är viktigt
– Eg. checklistor, templates, mallar, modeller, skisser, bilder, etc.
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Leverabler från projektet
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• Att utveckla och publicera/tillgängliggöra interaktivt 
undervisningsmaterial i form av både videoklipp, instuderingsmaterial och 
anteckningar för att förbättra studenters uppsatsskrivande på både 
kandidat- och magisternivå på en lärandeplattform. 

• Att publicera en vetenskaplig artikel/rapport utifrån studier av effekter av 
tillgängliggörandet av interaktivt undervisningsmaterial i tidskrift om 
pedagogik i högre utbildning.

• Att sprida erfarenheter och skapa förutsättningar för lärande utifrån den 
process som detta projekt initierar genom dialog inom lärarkollegiet och i 
förlängningen också till andra angränsande ämnen.



Inte bara en enskild fråga…

• Behov av att ta ett brett grepp och involvera kollegor inom 
[FEK]ämnets olika delar för att skapa en brett stöd och förankring 
inom ämnesgruppen.

• Ämnesöverskridande approach – FEK och Informatik.

• En kollektiv process, för att skapa förutsättningar för att fokusera 
gemensam utveckling i och kring frågor kopplad till studenters 
lärande i allmänhet och uppsatsskrivande i synnerhet.

•  Reality bites… 
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Exempel på utkomster från projektet
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As we speak…

• En grupp av studenter sitter i pratande stund och kodar
en plattform (inom ramen för en Systemutvecklingskurs i
Informatik).
– Studentdriven plattformsutveckling – tydligt uppdrag att

interagera med andra studenter för kravställande och design.
– Inom ORU-domänen.

• Under tiden: Vi jobbar vidare med att tillgängliggöra
interaktivt material via BB (content som sedan kommer
ligga på plattformen).
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Vägen framåt…

• Fortsatt utveckling av plattformen
– Planerad launch: 1/7

• Fortsatt arbete med att utveckla content.
• Fortsatt arbete med samverkan inom och mellan ämnen.
• Fortsatt arbete med Uppsatshjälpen.

• Side projects (som konsekvens av projektet):
• Eriksson-Zetterquist, U., Hansson, M. och Nilsson, F. (forthcoming (2019)) 

Theoretical perspectives in business administration. Studentlitteratur. Lund.
– 16 teoretiska perspektiv 

• Actor Network Theory, Agentteori, Stakeholder theory, Behavioural theory and decision making, Business 
network approach, Contingencyteori,  Institutionell teori, Kritisk teori,  Symbolisk interaktionism, Resource 
based view/Resource dependency theory, Kultur- och identitetsteori, Neoklassisk 
teori/kapitalmarknadsteori/finansteori, Transaktionskostnadsteori, Diskursteori, Practice as theory, Genusteori, 
Service management – Service dominant logic

• Hansson, M. (forthcoming (2019 alt 2020)) Att planera och genomföra en 
vetenskaplig undersökning. Studentlitteratur. Lund.
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THE END
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