
En högskolepedagogisk reflektion över Altalex advokatutbildningar 
 
Utbildningskonceptet vilar på fundamentala pedagogiska principer som har att göra 
med hur kunskapsinnehållet kan presenteras, sekvenseras och balanseras för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande i juridiska sammanhang. I 
utformningen av Altalex utbildningar har särskilt omsorg ägnats åt att utveckla 
aspekter av utbildningsmiljön som högskolepedagogisk forskning (se t.ex. Entwistle, 
2009 resp. 2018) har lyft fram som viktiga för att stimulera tänkande och utveckling 
av förståelse. Nedan redogörs för några av de aspekter som genomsyrar 
utbildningarna. 
 
Altalex utbildningar är specifikt utvecklade för att väcka intresse för det aktuella 
ämnesstoffet. För en kursdeltagare märks detta framför allt genom utbildningens 
dokumentärliknande layout där de visuella inslagen medvetet varieras både med 
avseende på form och innehåll samt tempo, för att skapa en tydlig, engagerande och 
strukturerad ram för kunskapsinnehållet. Denna struktur har vidare en viktig 
sammanhållande funktion i och med att den skapar överblick över den aktuella 
kursen med fokus på det kunskapsinnehåll som behandlas. Ett annat utmärkande 
drag i Altalex videobaserade utbildningar är att valda sekvenser tydligt lyfter fram 
och betonar kritiska aspekter av stoffet och genom upprepning och summering riktar 
kursdeltagarnas uppmärksamhet mot särskilt viktiga huvudpoänger som kan bidra till 
skapa en förståelse för hur olika delar av kursstoffet bildar en helhet. En sådan 
förståelse underlättas vidare av illustrativa exempel som å ena sidan utgör exempel 
på relevanta sätt att tänka och praktisera inom ramen för den juridiska kontexten och 
å andra sidan tydliggör det övergripande juridiska sammanhanget för utbildningen, 
vilket hjälper kursdeltagaren att strukturera, integrera och tillägna sig ämnesstoffet.  
 
Altalex utbildningar kan således sägas vara utformade med fokus på att: 
  
1) väcka intresse  
2) skapa överblick 
3) variera takt och nivå på undervisningen 
4) ge exempel som illustrerar olika sätt att förstå stoffet 
5) betona kritiska aspekter av stoffet  
 
i syfte att skapa förutsättningar för kursdeltagare att utveckla en förståelse av det 
aktuella kunskapsinnehållet.  
 
När det gäller kunskapskontroll tillämpar utbildningarna en kontinuerlig och formativ 
examinationsform där kursdeltagaren redovisar sin förståelse av stoffet med 
utgångspunkt i flervalsfrågor som ringar in utbildningens mål.  
 
En viktig princip som bär upp hela utbildningskonceptet är att de mål som gäller för 
kursen länkas till de examinationsformer som tillämpas, och både till form och 
innehåll stöds av samtliga delar av undervisningen med det uttalade syftet att 
kursdeltagaren, genom sådan konstruktiv länkning (eng. ’constructive alignment’) 
ges utrymme att utveckla sin förståelse för det aktuella kunskapsinnehållet (Biggs, 
1996; Entwistle, 2009). 
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