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Inledning  
Samhället går mot ökad digitalisering. År 2020 har hela samhället präglats av coronapandemin och 
för lärosäten har det medfört omställning till distansläge. Linköpings Universitet har tagit ett stort 
digitalt språng med snabb omställning till ökad användning av digital undervisning online. I 
Linköpings Universitets verksamhetsplan för 2021 framhävs inriktning mot distansutbildning, e-
lärande och livslångt lärande. Digital undervisning lyfts fram som en viktig komponent för att uppnå 
flexibilitet, tillgänglighet i tid och rum samt ändamålsenligt samspel med det omgivande samhället. I 
verksamhetsplanen poängteras också att det krävs ett omfattande arbete för att optimera den 
digitala transformationen ”Den stora utmaningen framåt i tiden är att inte bara applicera ett 
befintligt arbetssätt i ett digitalt sammanhang utan att också anpassa till exempel pedagogik och 
examination för ett effektivt, kvalitativt lärande och en rättssäker examination” (sid 8). Livslångt 
lärande förklaras som möjligheter att lära genom hela livet. Begreppet innefattar också en bredare 
rekrytering till utbildning, vilket medför varierande typer av studenter som befinner sig i olika skeden 
av livet, med olika behov och förutsättningar för studierna. Livslångt lärande är dessutom centralt för 
att möta arbetsmarknadens föränderliga krav och efterfrågan. 

Enligt förväntad utbildningsbudget för Fysioterapeutprogrammet år 2022 kommer anslagen till 
utbildning vara lägre än för år 2021, vilket innebär ökade krav på verksamheten att effektivisera och 
omprioritera. Digital utbildning kan vara ett sätt att effektivisera driften av en kurs.  

Jag är examinator för kursen ”Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin” 
och vi genomför nu ett omfattande utvecklingsarbete med syfte att digitalisera kursen. Med 
utgångspunkt i ny kursplan, som vi precis lämnat in till kursplanekommittén, kommer kursen 
genomföras helt som onlinekurs. Som examinator har jag en viktig roll att säkerställa kvalitet i kursen 
genom utvecklade lärstödjande moment som utgör en bra grund för att examinera mot kursmålen. 
Utvecklingsarbetet genomförs av en projektgrupp som förutom mig består av Hanna Lindblom 
universitetslektor och kursansvarig, Annika Heslyk programansvarig Fysioterapeutprogrammet, Karin 
Valeskog universitetsadjunkt, och Martin Hägglund professor och ämnesföreträdare. 

Utvecklingen av denna kurs kan sedan utgöra en modell som kan användas på 
Fysioterapeutprogrammet avseende att utveckla e-lärande även i andra kurser där vi har för avsikt 
att bibehålla en del undervisningsmoment digitalt även efter återgång till campusundervisning efter 
coronapandemin.  

Bakgrund 
Kursen ”Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin”  
Kursen ”Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin” är på avancerad nivå, 
7,5 hp. Den ges som obligatorisk kurs i termin 6 på Fysioterapeutprogrammet, som fristående kurs 
för fysioterapeuter och som valbar kurs i Masterprogrammet i medicinsk vetenskap och studenter 
från de tre intagningskvoterna samläser. I enlighet med kursplanen omfattar kursens innehåll 
ämnesområdena fysioterapi (4 hp), medicinsk vetenskap (1,5 hp) samt samhälls− och 
beteendevetenskap (2 hp). Kursens huvudsakliga innehåll är en ämnesfördjupning i huvudområdet 
fysioterapi med fokus på fysiologiska effekter av inaktivitet och fysisk aktivitet/träning, specifika 
kunskaper och färdigheter inom träningsfysiologi och anpassad fysisk träning vid olika sjukdomar och 
skador med särskild tillämpning mot äldre samt tillämpning av beteendemedicinska teorier och 
modeller när fysisk aktivitet används som intervention. 
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Pedagogik 
En lärare behöver besitta god kunskap både om undervisningsämnet och om pedagogik. Pedagogisk 
kunskap innefattar fördjupad kunskap om processen och metoder för undervisning och lärande och 
hur dessa relaterar till övergripande utbildningsmål och värderingar. En genomtänkt pedagogik 
bygger på förståelse för hur studenter konstruerar kunskap, förvärvar sig färdigheter och utvecklar 
positiv inställning och förutsättningar för lärande. Interaktionen mellan undervisningsämnet och 
pedagogiken är komplex och bör ses som en helhet vid planering av undervisning (Mishra & Koehler 
2006).  

Grundläggande didaktiska frågor är vad och hur lärare lär ut, vad och hur studenter lär sig och varför 
det aktuella innehållet ska läras ut. Relevanta följdfrågor i denna kontext är vem lär ut, vem lär sig, 
när och med vilka (Quennerstedt & Larsson 2015). Det har föreslagits att utgångspunkten bör vara 
frågan varför och därefter bör läraren fundera över vad och hur (Quennerstedt 2019).  Relationen 
mellan deltagarna, läraren och studenterna, beskrivs ofta i relation till den didaktiska triangeln där 
läraren, studenterna och studieinnehållet (stoffet) utgör de tre kanterna. För att underlätta 
bearbetning av de ingående delarna är det vanligt att två aspekter i taget analyseras. Den första 
utgångspunkten är vanligen den pedagogiska relationen mellan lärare och studenter. Denna relation 
behöver belysas utifrån varje unik situation, men det är centralt att den är interaktiv och att 
studenter inte tvingas in i den. Den pedagogiska relationen kan organiseras på olika sätt (Kansanen & 
Meri 1999). Problembaserat lärande, som är den pedagogiska modell som används vid Medicinska 
fakultetens utbildningar, karaktäriseras av studentcentrerat lärande där små studentgrupper utgör 
bas för lärandeprocesser, lärarna är facilitatorer för lärande, problem (t.ex. patientfall) är 
konstruerade som utgångspunkter för lärande, verklighetsbaserade problem stimulerar utveckling av 
klinisk problemlösningsförmåga och ny kunskap förvärvas genom självstyrt lärande (Barrows 1996). 
Då lärarens roll är att guida studenterna genom lärandeprocessen och facilitera lärande, tar 
studenterna ansvar för sitt eget lärande och inkluderas till att bidra till att skapa sin egen kunskap 
(Barrows 1996, Mong & Standal 2019). 
 

Syfte 
Syftet är att utveckla interaktivt e-lärande på Fysioterapeutprogrammet med specifik tillämpning på 
kursen ”Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin”. 

Frågeställningar 
Vilka modeller för och effekter av e-lärande finns beskrivna i litteraturen? 

Hur kan kursen ”Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin” planeras och 
genomföras med e-lärande som modell? 

Metod 
Litteratursökning 
En litteratursökning genomfördes i databasen SCOPUS under januari 2021 (tabell 1).  Efter 
genomläsning av titlar gjordes ett urval av artiklar som var relevanta för detta arbete.  

Tabell 1. Resultat av litteratursökning i databasen SCOPUS. 

Sökord Träffar 
Medical education AND interactive e-learning 460 
Interactive e-learning AND digital lecture  77 
Physiotherapy AND interactive e-learning 12 
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Resultat och diskussion 
E-lärande som pedagogisk modell 
Den didaktiska triangeln är beskriven i relation till klassiska lärandesituationer. E-lärande innebär en 
ytterligare dimension i interaktionen mellan lärare, student och kunskap och detta har illustrerats 
genom en reviderad didaktisk triangel där en fjärde faktor är inkluderad. E-lärande berikar 
lärandeprocessen, vilket illustreras av ytterligare en aspekt som bidrar med interaktion i den 
didaktiska triangeln (Seghroucheni et al 2014).   
 
En australiensisk studie som utforskat fysioterapistudenters perspektiv på onlineundervisning kom 
fram till att studenter föredrog en kombination av både e-lärande och traditionell salsundervisning. 
Studenterna lyfte fram flexibilitet att arbeta i sin egen takt och vid flexibel tidpunkt samt god tillgång 
till samlad information som fördelar med e-lärande. Studenterna poängterade också vikten av 
personlig interaktion med lärare och möjlighet att kunna förtydliga information direkt och för att 
uppnå dessa aspekter föredrogs traditionell salsundervisning (Gardner 2016). E-lärande ses 
traditionellt som en kursdesign som stödjer asynkront lärande, genom att utgöra en förvaringsplats 
för utbildningsmaterial. Dock kan denna typ av kursdesign också främja nätverkande och samarbete i 
grupper om utbildningen struktureras med inslag av interaktion med onlineresurser och med andra 
personer. E-lärande med en kritiskt reflekterande approach där studenter uppmuntras att ifrågasätta 
existerande strukturer och tillämpningar kan underlätta för studenterna att utveckla sitt kritiska 
tänkande, vilket kan bidra till ökad förståelse (Hodgson & McConnell 2019). Plattformar för e-lärande 
kan utvecklas för att ge förutsättningar för aktiva undervisningsstrategier. På lärplattformen kan 
lärare ladda upp filmer med undervisningsmaterial och interaktion kan ske genom att studenter 
ställer frågor, vilket därmed kan ge ytterligare fördjupning och förtydligande (Dhinakaran 2021). 
”Blended learning”, vilket kombinerar traditionell ”face-to-face” undervisning och e-lärande har vuxit 
snabbt senaste åren. ”Blended learning” ger bättre kunskapsutfall jämfört med enbart traditionell 
undervisning inom hälsa och medicin (Vallée et al 2020). Vid ”case based blended learning” utgår 
undervisningen från patientfall. Kliniska verklighetsbaserade fall anonymiseras och förs över till en 
interaktiv och interdisciplinär plattform för e-lärande.  Undervisningsformen har visats stimulera 
studenternas kliniska resonemang och förbättra studenternas nöjdhet och prestationer (Turk et al 
2018; Wadowski et al 2019).  
 
En onlinekurs kan nyttja både inspelade föreläsningar och föreläsningar live via exempelvis Zoom. 
Inspelade föreläsningar och liveföreläsningar kan vara likvärdiga avseende kunskapsinhämtning 
(Leinonen et al 2020). ”Flipped classroom” som utbildningsstrategi har blivit alltmer populärt och 
innebär att studenterna kan ta del av utbildningsmaterial, såsom inspelade föreläsningar, i 
kombination med interaktiva utbildningsaktiviteter, såsom diskussioner, övningar och frågestund. 
Denna modell har visats vara framgångsrik för att förbättra sjuksköterskestudenters studieresultat 
och nöjdhet med utbildningen (Joseph et al 2021).  
 
Hur kan kursen ”Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin” 
planeras och genomföras med e-lärande som modell 
Vid design av en onlinekurs är det viktigt att främja interaktion mellan lärare och studenter och peer-
learning. Att i designen involvera interaktion med innehållsresurser, såsom interaktiva hjälpguider, 
quizz och självtester, och med människor, genom andra studenter och lärare i olika forum, har bättre 
effekt på studenters utbildningsprestationer än att enbart tillgängliggöra information (Pérez-Pérez et 
al 2020). I samband med att kursen ”Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och 
beteendemedicin” omarbetas till onlinekurs behöver goda förutsättningar för interaktion mellan 
studenter och mellan studenter och lärare skapas i det nya kursformatet. Problembaserat lärande 
ska bibehållas som pedagogisk modell. Enligt Kansanen & Meri (1999) kännetecknas 
studentcentrerade inlärningsmetoder av att studenternas roll betonas. Kursplanen styr 
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studieinnehållet och kursen ska planeras så att kursmålen kan uppnås. Den viktigaste faktorn i en 
lärare-student-inlärningsprocess är att studenterna uppnår kursmålen (Kansanen & Meri 1999). I den 
nyligen omarbetade kursplanen finns inlärningsmålen definierade och kursinnehållet ska utgå från 
grunden i problembaserat lärande där undervisningen ska stödja eget lärande. Olika typer av 
interaktion mellan studenter och mellan studenter och lärare behöver konstrueras för att bibehålla 
ett högkvalitativt problembaserat lärande när kursen ges digitalt. ”Flipped classroom” kan utgöra en 
modell där frågestund med läraren kan schemaläggas efter att studenterna tagit del av inspelad 
föreläsning. Då möjliggörs interaktiv dialog mellan lärare och studenter där eventuella oklarheter och 
följdfrågor från föreläsningen kan redas ut. Ytterligare en fördel är att det bidrar med struktur och en 
tydlig tidsplan för studenter, då de behöver ta del av den inspelade föreläsningen före frågestunden. 
Enligt erfarenhet från Fysioterapeutprogrammet under distansläget under 2020 upplever flera 
studenter att det är svårare att disponera tiden för sina studier vid onlineundervisning när mycket 
material finns inspelat i förväg, jämfört när de är schemalagda på campus, och de efterfrågar stöd 
med struktur för studierna. Schemalagda moment med interaktion mellan lärare och student samt 
mellan studenter som förutsätter inhämtning av kunskapsstoff före momentet kan underlätta för 
studenterna att upprätthålla en jämn arbetsbelastning över terminen och undvika prokrastinering av 
studierna.  

Tillämpning på ett undervisningsmoment 
En uppgift i kursen innefattar fördjupning om teorier och modeller inom beteendemedicin för att 
underlätta en beteendeförändring. Uppgiften syftar till att studenterna ska uppnå följande 
lärandemål: 1) Tillämpa beteendemedicinska teorier och modeller i bedömning, behandling, 
utvärdering och främjande av hälsosamma levnadsvanor. 2) Kritiskt värdera planering, utvärdering 
och vidmakthållande av beteendeförändring samt analys och åtgärdsstrategier avseende 
risksituationer för beteendeåterfall. Detta undervisningsmoment har vi planerat på samma sätt vid 
onlineundervisning som vid tidigare campusbaserad undervisning. Vid ett seminarium genomför 
studenterna ett samtal mellan en fiktiv fysioterapeut och patient där studenterna agerar 
fysioterapeut, patient respektive observatör av samtalet. Som förberedelse inför seminariet ska 
studenterna strukturera varsitt patientfall (verkligt eller fiktivt) och sätta upp ett mål för fysisk 
aktivitet för patienten, förankrat utifrån rekommendationer för fysisk aktivitet. Studenterna ska 
också inhämta kunskap om träningsfysiologiska teoretiska resonemang och en beteendemedicinsk 
teori eller modell med tillhörande verktyg för att kunna tillämpa dessa i rollen som fysioterapeut. 
Under seminariet genomförs patientsamtalen. Efter varje samtal reflekterar studenter som agerat 
fysioterapeut respektive patient över hur måluppfyllelsen kan utvärderas samt över hur 
vidmakthållande av beteendet avseende fysisk aktivitet skulle kunna underlättas i det specifika 
patientfallet. Därefter återkopplar observatör och handledare samt övriga studenter i gruppen. När 
samtliga studenter innehaft rollen av fysioterapeut, patient och observatör avslutas seminariet med 
en reflektion kring de använda teorierna, modellerna och verktygen inom beteendemedicin och hur 
tillämpbara de var i samtalen. 

Vår erfarenhet är att undervisningen kan bibehållas med samma struktur och likvärdig pedagogisk 
kvalitet när undervisningsmomentet genomförs online jämfört med fysiskt på campus. Genom att 
studenterna förbereder egna patientfall som utgör grund för samtal och reflektion samt väljer en 
relevant teori att fördjupa sig i, främjas studenternas ansvarstagande för sitt eget lärande då de 
bidrar till att skapa utbildningsstoffet. Undervisningens upplägg innefattar peer-learning samt 
interaktion mellan lärare och studenter. Utbildningsstoffet diskuteras både på konkret nivå 
applicerat på specifika patientfall och på en övergripande nivå, vilket kan stimulera studenternas 
kliniska resonemang. 
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Avslutande reflektion 
Blended learning där e-lärande nyttjas för en del av undervisningsmomenten i en kurs har visats ge 
bra kunskapsutfall vid utbildning inom medicin och hälsa. Fysioterapeutprogrammet kan därför med 
fördel bibehålla en del undervisningsmoment med e-lärande som modell även efter återgång till 
campus efter coronapandemin. Kursen ”Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och 
beteendemedicin” kommer att genomföras som onlinekurs. Syftet är att med e-lärande som modell 
skapa en högkvalitativ, kostnadseffektiv kurs som är flexibel och därmed kan attrahera olika typer av 
studenter och bidra till livslångt lärande. En fristående kurs på avancerad nivå som är flexibel i tid och 
rum kan passa fysioterapeuter som kombinerar studier med kliniskt arbete samt studenter som är 
bosatta på annat ort. Att undvika resor till campus minskar kursens klimatpåverkan, vilket är centralt 
för hållbar utveckling. Viktiga aspekter att beakta vid e-lärande som kursdesign är att främja 
interaktion mellan lärare och studenter och peer-learning. Detta kan ske genom interaktion med 
innehållsresurser, såsom interaktiva hjälpguider, quizz och självtester samt genom interaktion med 
andra studenter och lärare i olika forum. 
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