
Digivisio 2030
Vi skapar en framtid för lärande



Rekommendationer om 
åtgärder för att främja 
studieförmågan och 
förhindra avbrytande av 
studier

Förstudie, 
mars 2022



Bakgrund: förberedelse-
processen för förstudien  

1. En skriftlig översikt

2. Identifiering av nyckelteman i tre 
timmar långa expertpaneler 
genomförda på ett inkluderande 
sätt 

• Dussintals experter från universitet 
och högskolor är aktiva deltagare

Resultaten av arbetet presenteras som 
skriftlig genomgång, rekommendationer 

och presentationer för Digivision 2030

Bakgrund till och identifiering av 
nyckelteman baserade på litteratur

Expertpanelernas arbete fokuseras på tre 
teman:  studieförmåga, kamratstöd och 

lärmiljö

Utveckling och dokumentation av 
rekommendationer baserade på 

expertpaneler och litteratur 



Centrala aspekter 1

• ”Studiesuget” är ett resultat av många
olika faktorer som t. ex. studiefärdigheter, 
motivation i lärandet, stöd för lärande 
och respons samt fungerande lärmiljöer. 

• Studieförmågan är en kombination av 
många saker – egna resurser, goda
studiefärdigheter, lärmiljö och 
högkvalitativ undervisning samt stöd
från lärandegemenskapen påverkar
studieförloppet. 



• Kopplingarna mellan den studerandes
självförmåga, självreglering och 
psykologiska flexibilitet är betydande och 
viktiga för hens akademiska prestationer
samt psykiska välbefinnande.

• Det i rätt tid erbjudna stödet för lärande 
är viktigt och det ömsesidiga
kamratstödet (inkl. socialt kamratstöd) 
mellan studerande blir ännu viktigare –
detta gäller speciellt för 
nybörjarstuderande.

• Eftersom tiden för självständiga studier 
har ökat stadigt är det viktigt att 
uppmärksamma olika och lättillgängliga
studiemiljöer. 

Centrala aspekter 2



Centrala aspekter 3

• Lärmiljöerna är väsentliga för 
studieförmågan – det traditionella
begreppet lärmiljö måste dock utvidgas i 
takt med att lärandet förändras, 
eftersom diversifierat lärande inkluderar
både formellt, icke-formellt och 
informellt lärande vars gränser suddas
ut. 

• Synergin mellan studier och arbete 
måste utvecklas eftersom lämpligt
arbete som motsvarar branschen
främjar både indirekt och direkt lärande 
och studieframsteg.  



Centrala aspekter 4
• För att studierna ska framskrida krävs

samarbete mellan många olika
aktörer och intressenter – det är 
viktigt att yrkeshögskolorna och 
universiteten identifierar olika aktörer, 
förstår deras roller och aktivt
samarbetar med dem. 

• Ett brett spektrum av aktiviteter och 
projekt har genomförts vid olika
yrkeshögskolor och universitet för att 
främja studieförmågan – dessa
metoder och erfarenheter bör aktivt
delas och förfinas tillsammans. 
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Främjande av studieförmågan
• Informationspaket om 

pedagogiskt
välbefinnande för 

undervisningspersonalen
• Stödforum om studieförmåga

Utveckling av studiefärdigheter
• Utveckling av studiefärdigheter

• Open Badges
• Kontinuerlig utveckling av 

digitala färdigheter
• Kulturella digitala färdigheter

relaterade till studentutbytet
• Utveckling av MOOC-

kursvalskriterier
• Sociala färdigheter i digital

omgivning

Kamratstöd
• Utveckling av kamratstöd

• Uppmuntrande till
kamratvägledning

• Pedagogiska modeller i 
online-undervisning som 

stöder gemenskap

Handledning
• Visualisering av ISP

• Stärkning av handledning av pro 
gradu -avhandling och 

examensarbete
• Återvänd till studierna –grupper

• Karriärvägledning

Utnyttjande av lärandeanalytik
• Utveckling av metoder i lärandeanalytiken

• Uppföljning av studiesuget med analytikmetoder
• Realtidskommunikation för studerande

Fysiska, digitala och sociala
lärmiljöer

• Diversifiering av lärmiljöer och 
flexibel användning av lokaler samt

flexibla öppettider

Kombination av studier och arbete
• Tillgodoräknande i och 

godkännande av studier
• Effektivisering av intressentarbete

Rekommendationer som påverkar studiesuget
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