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Hur blir ett ämnesområde till vad det är? 

Vad är ämnets centrala kunskapsinnehåll och hur lägger jag  
som lärare upp stoffet så att deltagarna lär sig på bästa sätt? 

Vilka särskilda utmaningar finns i undervisningen och i lärandet  
i just mitt specifika ämne? 

Pedagogiska och didaktiska perspektiv på den högre utbildningen  i 
 Sverige har alltmer kommit att stå i fokus i diskussioner om kvalitets-
säkring och utveckling av verksamheterna. I mötet mellan  veten skap 
och lärande behövs problematiserande frågor om hur undervisning 
och lärande – och dess innehåll – kan förstås, genomföras och ut-
vecklas. 
 I denna bok diskuterar lärare och forskare denna typ av didaktiska  
frågor – och andra.  Undervisning och lärande inom högre utbildning 
problematiseras utifrån en bred ämnesdidaktisk ansats som om-
fattar olika ämnen och discipliner. I vissa av bokens artiklar belyses 
kon kreta undervisningssituationer och i andra analyseras val av 
ämnesinnehåll. Några artiklar fokuserar på studenters förförståelse 
eller högskolelärares egna professionella utveckling, medan andra 
lyfter fram reflektioner kring förändringar av undervis ningen eller 
hur ämnestraditioner kan moderniseras för att möjliggöra utveckling. 
Sammantaget framträder i  boken en mångfald av  infallsvinklar på 
 undervisning och lärande inom den högre utbildningen. 
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i mötet mellan vetenskap och lärande 
– 13 högskolepedagogiska utmaningar

1  Att få syn på sin egen praxis – en introduktion till boken och dess teman  
 Göran Fransson och Helena Hammarström

2 Från lärare till lärarutbildare  
 – att använda tidigare yrkeserfarenheter i nya sammanhang 
 Elisabeth Eriksson

3 De tysta studenternas kunskaper – tankar kring icke-verbala studenter  
 på betygsgrundande seminarier  
 Janne Margrethe Karlsson

4 Fusk, lärande och kreativa genvägar – ett resonemang om hur lärare kan  
 arbeta för att motverka studentfusk  
 Göran Fransson

5 Att utmana studenters föreställningar – med genus som exempel 
 Annie Hammarberg

6 Ledare behöver jag väl inte bli?  
 En diskussion om hur studenter föreställer sig den arbetsledande yrkesrollen 
 Bernice Skytt 

7 Anledning till handledning  
 – exemplet klinisk handledning i sjuksköterskeutbildningen 
 Elisabeth Persson 

8 Lära för livet och inte för tentamen – en kritisk diskussion från seminarierummet 
 Eva Westergren

9 De mätbara kunskaperna – och de omätbara 
 Om upplevelsebaserat lärande i högre utbildning 
 Hanna Larsson 

10  Textrespons mellan nya väggar – från campus till distans på högskolan 
 Helena Hammarström

11 Kamratgranskning – en väg till fördjupade lärprocesser?  
 Pär Vilhelmson och Tomas Källquist

12 Om arter och avarter – en kritisk betraktelse av Darwin i undervisningen 
 Fredrik von Euler

13 Att ändra sin förståelse – exemplet faser och fasövergångar  
 Mikael Björling 

14 Att lära sig ett modelltänkande – exemplet magnetism  
 Jenny Ivarsson
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