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Förord

Vi, Eva Falk Nilsson (EFN) och Eva Åkesson (EÅ) har arbetat nära tillsammans med
pedagogiskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom Lunds universitet från 1970
t.o.m. 2003, alltså mer än 30 år. Det har varit inom
- Enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete (PU-enheten), 1970–1977
- Personalutbildningssektionen (PUS), 1977–1995
- Universitetspedagogiskt centrum (UPC), 1995–2002
- Utvecklingscentrum för lärande och undervisning (UCLU), 2002–2003,

och från 1977 har vi haft ledningsansvar i olika former. Som pensionärer har vi sedan
2008 haft glädjen att återuppta samarbetet, med att utarbeta denna skrift.

Initiativet till skriften kom från Malin Irhammar, chef för CED (Centre for Educational
Development), Lunds universitets pedagogiska utvecklingsenhet. Inför att Eva Åkesson
skulle gå i pension 2008 bad Malin henne att i skrift skildra den historiska bakgrunden
till dagens situation vad gäller pedagogisk utveckling och högskolepedagogisk utbild-
ning inom universitetet. Detta för att inte den erfarenhetsbaserade vetskapen om vad
som hänt skulle alldeles försvinna, när Eva som var den enda kvarvarande inom enheten
som varit med nästan ”från början” skulle sluta, efter 46 års anställning inom universi-
tetet. Detta sammanföll med att Eva Falk Nilsson, som gått i pension 2002 efter 38 års
anställning vid universitetet, börjat fundera över att dokumentera vår verksamhet. Det
var då naturligt för oss att ta oss an uppgiften tillsammans.

För att åtagandet inte skulle bli alldeles övermäktigt har vi valt att inte försöka skildra
utvecklingen av det pedagogiska utvecklingsarbetet i vid mening, utan koncentrera oss
på framväxten av den pedagogiska utbildningen för universitetets lärare. Vi har inte
heller mer än marginellt berört all annan personalutbildning som vi arbetade med inom
personalutbildningssektionen i perioden 1977–1995. Detta gäller också den pedagogiska
meriteringen, som är ett annat överlappande område.

När vi i denna skrift använt ordet vi, så står det ibland för bara oss två, men oftare därtill
för alla de medarbetare som varit med och bidragit inom våra skiftande arbetsenheter.
De finns förtecknade i bilaga 1. De har i detta arbete hela tiden funnits i våra tankar. Vi
vill rikta ett stort och varmt tack till dem. Särskilt vill vi nämna Torgny Roxå, som
anställdes 1988, och därmed varit med oss i arbetet nästan halva vägen.

Vårt tack går också till en mycket vidare krets av bidragande aktörer. Vi har försökt
beskriva deras insatser i kapitel 11, och en del av dem finns förtecknade i bilaga 2.



Vi vill naturligtvis särskilt tacka alla dem som på olika sätt direkt bidragit till denna
skrift. De är främst Elin Bommenel, Anne-Charlotte Ek, Malin Irhammar och Torgny
Roxå, som hjälpt oss med kritisk läsning av en första version och som gett oss väldigt
många värdefulla synpunkter och förslag. De är också Björn Badersten, som hjälpt oss
att få fram underlag från 1970-talet, Andrzej Szlagor, som gett oss tillåtelse att använda
omslagsbilden, och alla de medarbetare som Eva Åkesson fick intervjua inför starten av
arbetet. Sist men inte minst vill vi tacka varandra.

Vi välkomnar synpunkter, kompletteringar, protester och frågor. Vi vill dels besvara
dem eller samtala om dem, och dels kanske låta dem följa med i de arkivboxar, som vi
tänker oss att samla med underlag för denna skrift.

Lund den 20 oktober 2010

Eva Åkesson Eva Falk Nilsson

eva.akesson@brauer.se eva.falknilsson@telia.com
Östen Undéns g. 5 Karl XI g. 11 B
227 62 Lund 222 20 Lund
046 - 2116 216 046 - 15 75 85
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1 Introduktion

1962 gavs en första ”Kurs i modern universitetsundervisning” vid Lunds universitet,
omfattande tio timmar. 2003 beslöt universitetsstyrelsen om behörighetsgivande
pedagogisk utbildning för nya lärare och satte dessutom upp som ett mål att alla lärare
skall ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor. (Det fullstän-
diga beslutet finns i bilaga 5.) På drygt 40 år har alltså ambitionsnivån höjts högst
väsentligt, till 40 gånger så lång kurstid och dessutom omfattande alla lärare. Fram-
växten har visserligen tagit lång tid, men å andra sidan har vi i bl.a. utländska kontakter
mött förundran över att den överhuvudtaget varit möjlig.

Hur har då detta gått till? Hur har processen sett ut från 1962 till 2003? Hur har det varit
möjligt att inom ett universitet som Lunds få acceptans för den högskolepedagogiska
utbildningen?

Våra syften

Vi har med denna skrift velat ge våra svar på dessa frågor. Främst vill vi med detta ge
alla de pedagogiska utvecklare och berörda beslutsfattare som inte varit med från början
en möjlighet till historisk bakgrund. Vi har också velat dela med oss av en del av våra
erfarenheter, särskilt av sådant som bidragit till att verksamheten blivit uppskattad och
framgångsrik, med förhoppningen att erfarenheterna kan fungera inspirerande för
framtida utvecklingsarbete.

Ytterligare ett syfte är att dokumentera något av vår bild av förloppet, som ett bas-
material om någon i framtiden skulle vilja göra en mer vetenskaplig studie. Vi ser det
som skett som resultat av ett medvetet och ihärdigt utvecklingsarbete, nerifrån-upp, i
kombination med ett antal successiva väsentliga insatser uppifrån-ner, och med väldigt
många aktörer delaktiga under årens lopp i en komplicerad väv av intentioner och
händelser. Vi har medverkat och varit pådrivande i processen inom Lunds universitet
ända sedan början av 70-talet och fram t.o.m. 2003, och vi har också ibland haft
inflytande på processen på nationell nivå. Därför tror vi att våra berättelser från ett
inifrån-perspektiv kan ge något utöver vad som kan uttolkas ur arkivhandlingar.

Avgränsningar

Vi har inte haft ambitionen att göra något vetenskapligt arbete. Framställningen är
formad utifrån hur vi minns processerna, och från dokument och skrifter som vi
någorlunda enkelt kunnat komma åt. Vi har letat fram en hel del referenser, men sett oss
nödsakade att ha en måttlig ambitionsnivå vad gäller detta.

Vi har inte heller haft ambitionen att göra någon riksgiltig beskrivning, utan nöjt oss
med det lundaperspektiv som är naturligt för oss. Alla händelser på nationell nivå har
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naturligtvis varit gemensamma inom landet, men förhållandena för våra systerenheter
vid andra universitet och högskolor har varierat och därmed de lokala förloppen.

Vi har valt att sätta streck för vår skildring vid utgången av år 2003. Det var det år då
kraven på högskolepedagogisk utbildning började gälla enligt högskoleförordningen
och då universitetsstyrelsen fattade sitt beslut om omfattningen. Vi ser det som en
milstolpe utvecklingen. Processen fortsatte naturligtvis, och det har hänt många
intressanta saker sedan dess, men det kan andra bättre än vi berätta om.

Start med intervjuer

Vi vet hur mycket pedagogiska utvecklare har att göra, och hur svårt det är att hitta tid
att läsa. Hur skulle vi bäst förmedla något, som skulle vara tillräckligt intressant för att
bli läst? Som start för vårt arbete valde vi att göra korta intervjuer med många av med-
arbetarna inom CED (Centre for Educational Development, den nuvarande pedagogiska
utvecklings- enheten vid Lunds universitet). Vi beskrev helt kort utmaningen att
beskriva den historiska bakgrunden vad gäller högskolepedagogisk utbildning, och
ställde den enkla frågan ”Finns det något du skulle vilja veta?”

Svaren har inspirerat oss mycket i detta arbete, och en del av dem har kommit att bli
styrande för uppläggningen:

Lagen om pedagogisk utbildning – var det en slump, eller hur kom den till?
Era egna tankar om starten, vad var det som drev er att lägga ner er själ?
Vad förde er in på denna banan? Hur kom det sig att ni engagerat er för detta?
Resan?   Viktiga steg?   Förändringsförloppet?
Motstånd? Era strategier för att möta motståndet?
Hur gjorde ni så att pedagogiken blev användbar?   Effekterna?
Transformationen – hur gick den till?
Strömmar. Folk. Trender.    Vad har möjliggjort?  Viktiga inflytelser?
Chefernas betydelse.   Var kom uppmuntran från?
Hur ni hanterat uppgiften att se runt hörnet, nationellt och internationellt.

 Vilka frågor har varit relevanta i olika epoker? Vilka synsätt?
Spännande människor – internationellt.   Innehållet i det ni arbetat med.
Valen – relativt synsätt och grundvärderingar. Hur har ni tänkt?
Vad ser ni som viktigt att vara observant på, viktigt att vara nogsamma med,
aktsamma om, ta till vara, sånt som inte andra ser, sånt som de inte bör tappa
bort?
Hade ni något slutmål? Någon vision? Hur mycket är uppnått?
Än mer intressant kanske – framtidsblickar! Vad ser ni framåt, mot bakgrund av
bakåt?

Skriftens uppläggning

Skriften består i stort av tre delar:

Den första delen är vår berättelse om förloppet, från 1960-talet fram till och med 2003,
mest som en någorlunda kronologisk beskrivning av händelser och verksamheter
(kapitel 4–9).
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Den andra delen består av fylligare beskrivningar av olika aspekter och verksamheter
som vi tror kan vara särskilt intressanta (kapitel 10–15). Det för oss mest centrala är
kapitel 10, ”Kulturförändringen – från misstro till tilltro”, där vi försökt belysa hur
attitydförändringar kommit till stånd, och hur vi arbetat nerifrån-upp för att bygga upp
förtroende för verksamheten.

I den tredje delen (kapitel 16–17) har vi samlat några av våra erfarenheter och tankar,
som kanske kan ha än mer direkt relevans för dem som är verksamma idag – ”Några
principiella och praktiska val”, och ”Lite om konsten att göra högskolepedagogiska
kurser”.

Allra först efter denna introduktion ger vi en översiktlig beskrivning av utvecklingen
(kapitel 2). Det är en kort sammanfattning, för den som inte hinner läsa hela skriften.
Och för den som läser vidare ger kapitlet en helhetsbild, som kan fungera som
referensram för den mer detaljerade beskrivningen i fortsättningen.

Vi inleder sedan med våra mer personliga berättelser från 60-talet (kapitel 3), om vår
bakgrund innan vi blev anställda som pedagogiska konsulter och om våra första gemen-
samma verksamheter. Dessa berättelser är också tänkta att antyda något om situationen
på 60-talet vid Lunds universitet – det som var utgångsläget när vi på 70-talet började
jobba med pedagogisk utveckling och pedagogisk utbildning för lärarna.

Några begrepp

Vi har genomgående använt tidstypiska begrepp. Vi har t.ex. i titeln skrivit ”den
pedagogiska utbildningen” och inte ”den högskolepedagogiska utbildningen”, eftersom
det senare begreppet blev etablerat först på 2000-talet. På 1970-talet användes ofta
begreppet ”lärarfortbildning”. Begreppet ”pedagogisk konsult” är synonymt med vad
som nuförtiden på många håll kallas ”pedagogisk utvecklare”. Och läsaren kan förvånas
över användningen av ordet ”eleverna” – ett begrepp som inte blev kontroversiellt
förrän en bit in på 1970-talet.

Två begrepp kan inledningsvis behöva förklaras:
*  Med lärare menar vi, om inte annat anges, alla som undervisar eller handleder inom
universitetet.
*  Begreppet område är specifikt för Lunds universitet, och används (sedan någon gång
på 80-talet om vi minns rätt) för organisationsnivån närmast under universitetsstyrelsen
och rektor. På 1990-talet fanns nio områden:
- Lunds tekniska högskola (LTH)
- Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MN-fak)
- Juridiska fakulteten (J-fak)
- Samhällsvetenskapliga fakulteten (S-fak)
- Medicinska fakulteten (Med fak)
- Tandvårdshögskolan/Odontologiska fakulteten (Odont fak)
- Området för humaniora och teologi (HT-området)
- Lärarhögskolan i Malmö (LHM)
- Konstnärliga området (K-området)

(Från 1998 övergick Tandvårdshögskolan och Lärarhögskolan till Malmö högskola.)
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Omslagsbilden

Omslagsbilden innehåller mycket symbolik för oss. Den föreställer fontänen på univer-
sitetsplatsen, mitt emellan AF-borgen, som är studenternas mötesplats i centrum, och
universitetshuset, som är universitetets huvudbyggnad. I universitetshusets botten-
våning, bakom fönsterna på bilden, hade vi vår utbildningslokal och våra arbetsrum i
nästan 20 år. I epilogen återkommer vi till symboliken.
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2 En översiktlig beskrivning av utvecklingen        

Detta kapitel utgör en kortfattad sammanfattning av hela skriften. Det är avsett att ge en
helhetsbild, som kan fungera som referensram för den fortsatta framställningen. I de
följande kapitlen finns mer detaljerade beskrivningar, inklusive referenser.

Utvecklingen av den högskolepedagogiska utbildningen är en del i ett mycket komplext
sammanhang och förlopp. Vi har valt ut fyra aspekter för att översiktligt belysa den:

- Den första och mest påtagliga aspekten är den kvantitativa expansionen. Utbildningens
längd har ökat från tio timmar till tio veckor, och omfattningen mätt i arbetstid för del-
tagarna har ökat från tio till mer än 1500 deltagarveckor.

- Den kvantitativa expansionen kan ses både som ett resultat av och ett uttryck för en
kulturförändring som skett inom universitetet – en utveckling från misstro till tilltro,
som skett genom långvarigt successivt utvecklingsarbete nerifrån-upp. Den kvantitativa
expansionen har samtidigt varit en förutsättning för denna kulturförändring.

- Den kvantitativa expansionen kan också ses som ett resultat av en mängd särskilda
initiativ, med många bidragande aktörer både lokalt och nationellt.

- Den fjärde aspekten är den utveckling som samtidigt skett inom pedagogisk praktik
och forskning, och som återspeglas i innehållets expansion.

Den kvantitativa expansionen

Från tio timmar till tio veckor

Omfattningen av de första kurserna i början av 60-talet var 10 timmar. Dessa kurser dog
emellertid ut, och det fanns mot slutet av 60-talet knappast någon högskolepedagogisk
utbildning alls inom Lunds universitet (LU).

Under 70-talet handlade det fortfarande om korta insatser – från seminarier om några
timmar till kurser om 2–5 dagar. Några lärare per år deltog i Universitetskanslersämbe-
tets (UKÄ:s)  internatkurser som omfattade 2–3 veckor.

De första lokala pedagogiska grundkurserna inom LU, omfattande 10 dagar, gav vi
våren 1979. De följdes sedan av en eller två kurser om året fram till mitten av 80-talet.
Under 80-talet tillkom också andra kurser, med delvis överlappande innehåll – bl.a.
kurser i forskningsinformation och kurser på fakultetsnivå.
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1986 startade vi ett projekt för översyn av utbildningsutbudet. Det ledde till ett förslag
om inledande pedagogisk grundutbildning omfattande totalt sex veckor, följd av
successiv utbildning med två veckor per år under de följande fem anställningsåren.
Högskoleutredningen (1989–1992) lyfte fram pedagogisk utbildning för lärarna som ett
av sina huvudförslag. Det var i stort sett identiskt med vårt projektförslag.

Under 90-talet expanderade den pedagogiska utbildningen för lärare kraftigt. Efterhand
utformades mer eller mindre omfattande program för pedagogisk utbildning inom de
olika fakulteterna – upp till mer än 11 veckor som erbjöds inom LTH i början av 2000-
talet. Dessutom fanns det fortsatt ett gemensamt program över fakultetsgränserna med
kurser och seminarier av olika slag.

I den s.k. Franssonska utredningen lanserades 2001 ett förslag om att det för anställning
som adjunkt, lektor eller professor skulle införas krav på fullgjord högskolepedagogisk
grundutbildning motsvarande tio veckors heltidsarbete. Vidare föreslogs ett krav på att
lärosätena skulle erbjuda högskolepedagogisk utbildning för doktorander med anställ-
ning i samband med att de åläggs undervisning.

Krav på genomgången högskolepedagogisk utbildning för lektorer och adjunkter fördes
in i högskoleförordningen fr.o.m. 2003-01-01, liksom krav på genomgången inledande
högskolepedagogisk utbildning för doktorander som undervisar. Dock angavs ingenting
om omfattningen.

Lunds universitet tilldelades 2002 särskilda medel för ett pilotprojekt för pedagogisk
utbildning. På underlag från pilotprojektet fattade styrelsen för LU i september 2003
beslut om den högskolepedagogiska utbildningen. Det innehöll beträffande omfatt-
ningen i korthet
-  ett mål om minst tio veckors utbildning för alla lärare
-  krav på två veckors utbildning för undervisande doktorander
- krav för behörighet för anställning tills vidare som lektor eller adjunkt på utbildning
omfattande minst fem veckor, och senast två år efter anställningen totalt minst tio
veckors utbildning.

Tio veckors högskolepedagogisk utbildning för nyanställda lektorer och adjunkter har
sedan blivit norm inom Sverige.

Från tio till mer än 1500  deltagarveckor,  från frivillighet till obligatorium

Samtidigt som omfattningen av kurserna har ökat, så har antalet deltagare successivt
ökat. Antalet deltagarveckor ger därmed ett ännu tydligare mått på expansionen.

Vi vet inte hur många som deltog i de första kurserna på 60-talet, men om vi antar att
det var 40 deltagare per år som gick en kurs omfattande tio timmar, så blir det totalt 400
deltagartimmar, alltså tio deltagarveckor.

I de pedagogiska grundkurserna omfattande två veckor som vi gav från slutet av 70-talet
deltog ca 20 lärare, och kurserna omfattade alltså 40 deltagarveckor. Omfattningen har
därefter vuxit successivt, så att den år 2002 var totalt ca  940 deltagarveckor.
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I underlaget för styrelsens beslut 2003 beräknade vi att behovet för den nu obligatoriska
utbildningen skulle bli ca 1500 deltagarveckor/år. Kostnaderna för detta – kurskostnader
jämte kostnader för deltagarnas arbetstid – beräknade vi till ca 21 mkr/år. Rektors-
ämbetet och styrelsen höjde sedan ambitionsnivån därutöver, genom att sätta upp målet
att alla lärare skall ha genomgått högskolepedagogiks utbildning om minst tio veckor,
inte bara nyanställda.

Kulturförändring nerifrån-upp

I slutet av 60-talet fanns bland universitetets lärare en utbredd misstro mot pedagogiska
kurser. Misstron har levt vidare och är ännu inte helt utrotad, men har successivt ersatts
av tilltro och entusiasm. Efterhand som allt fler har fått positiva erfarenheter av den
pedagogiska utbildningen har attityderna förändrats, och förutsättningar har därmed
funnits för en utveckling nerifrån-upp – institution efter institution, fakultet efter fakul-
tet. Universitetsstyrelsens beslut 2003 hade inte varit möjligt utan denna kulturföränd-
ring.

Några viktiga förutsättningar för detta har varit
- att kurserna har hållit så hög kvalitet att deltagarna varit nöjda och sett tiden som

väl använd
- att fakultetsförankringen har varit stark, genom ägandeskap och delaktighet
- att kurserna har lett till påtagliga positiva effekter i utbildningen för studenterna
- att detta har blivit synligt genom tydliga positiva utvärderingar
- att goda exempel kunnat användas som hävstänger
- att en systempåverkan skett genom bred verksamhet omfattande mycket mer än

de högskolepedagogiska kurserna.

Särskilda initiativ uppifrån-ner

Den kulturförändring vi upplevt har underlättats av en mängd initiativ och stödåtgärder,
av många olika aktörer. De har ofta skett som kedjor, där den ena åtgärden byggt på den
andra, och det är därför diskutabelt att hävda att någon åtgärd skulle ha haft särskilt stor
betydelse. Vi tycker oss dock kunna se tre faser, där initiativ och stödåtgärder på
nationell nivå fungerat uppenbart pådrivande.

Den första fasen började 1969 med att enheter för pedagogisk utveckling (PU-enheter)
inrättades både lokalt och centralt inom UKÄ. Universiteten försågs med särskilda
medel för utvecklingsprojekt och lärarfortbildning, och från UKÄ fördelades medel för
högskolepedagogisk forskning. UKÄ började ge nationella kurser för studierektorer och
lektorer, och deltagarna i dessa kom i många fall att bli pionjärer inom det pedagogiska
utvecklingsarbetet. Alla projekt rapporterades omsorgsfullt, och UKÄ svarade för
spridning över landet genom årliga projektkataloger. PU-enheterna började samverka
nationellt. Vi upplevde en första blomstringsperiod för det pedagogiska utvecklings-
arbetet, och lärarfortbildningen var en del av detta.

Efter en lång period av konsolidering och breddning kom nästa ”lyft” genom högskole-
utredningen ”Grundbulten” 1989–1992. Satsning på pedagogisk utbildning för lärarna
blev ett av utredningens huvudförslag. Som en följd av utredningen avdelades totalt 170
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mkr för hela landet för ”kvalitetshöjande åtgärder bl.a. pedagogisk utbildning av univer-
sitetens och högskolornas lärare och externa examinatorer”, och därmed möjliggjordes
en mycket kraftig kvantitativ expansion i perioden 1992–1995. Expansionen blev
bestående och kom t.o.m. att fortsätta efter att de särskilda medlen upphört, vilket vi ser
som tecken på att kulturförändringen hunnit få genomslag.

Den tredje fasen inleddes med den s.k. Franssonska utredningen, med bl.a. förslaget om
krav på tio veckors högskolepedagogisk utbildning. Regeringen följde upp med att i
budgetpropositionen skriva in att högskolorna borde införa krav på pedagogisk utbild-
ning, samt med att avdela särskilda medel för detta dels generellt, dels till ett pilot-
projekt vid Lunds universitet. Kort därefter fördes krav in i högskoleförordningen, och
högskolorna blev tvungna att ta ställning till omfattningen.

Innehållets expansion

Innehållet i den pedagogiska utbildningen har liksom omfattningen expanderat, breddats
och fördjupats. Innehållet har påverkats av erfarenheter av lärarnas behov och önske-
mål, av formerna för utbildningen för studenter i olika tidsskeden och av utvecklingen
inom flera olika forskningsområden väsentliga för professionen som universitetslärare.

I de första kurserna som gavs på 60-talet ingick en allmänpedagogisk introduktion,
seminarier kring” ämnesmetodiska spörsmål” och moment om ”moderna audiovisuella
hjälpmedel”. Inflytandet var starkt från det utbildningsteknologiska tänkandet, som kom
att dominera under nästan hela 60-talet. Det handlade bl.a. om att inom ramen för ett
systemtänkande göra tydliga målbeskrivningar, få examinationen att svara mot målen,
utforma läromedel och utvärdera omsorgsfullt, allt i syfte att effektivisera utbildnings-
processerna. Det bästa från denna tid kom att utgöra en kärna i den kommande pedago-
giska utbildningen, och har följt med sedan dess.

Tre andra saker kan ses som centrala för innehållet alltsedan nystarten i början av 70-
talet
- omsorgsfull anpassning till kursdeltagarnas behov, med stora valmöjligheter

både inom kurserna och i kombination av kurser
- användning av arbetsformer och förhållningssätt inom kurserna som modeller

och bas för erfarenhetsbaserat lärande
- fokus på studenternas lärande.

I och med studentrevolten 1968 växte intresset för alternativ pedagogik – möjligheter att
lämna de konventionella metoderna och lägga upp utbildning på nya sätt. Det handlade
om utbildningens relevans i ett samhällsperspektiv, problemorienterade och projekt-
organiserade studier, grupparbeten, och nya former för examination. Det har också
efterhand kommit fram mängder med ”verktyg” som kan användas inom de mer
traditionella ramarna, och mängder med exempel på lyckade utvecklingsprojekt. Det har
gjort det lätt att i de pedagogiska kurserna utifrån mångfalden av möjligheter väcka
intresse för pedagogisk teori och forskning. Det har också gjort det lätt att stimulera till
förändringsinriktade arbeten inom ramen för kurserna, och deltagarna har i många fall
blivit engagerade pionjärer.
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Expansionen av den högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska forskningen har varit
mycket snabb sedan mitten av 70-talet, och det finns nu mycket stora möjligheter att
söka sig fram till intressant material i artiklar och böcker. Därtill kommer en mängd
forskningsresultat inom psykologi, hjärnforskning, kognitionsforskning, utbildnings-
sociologi och genusforskning etc. med relevans för lärarnas verksamhet. Inom ramen
för tio veckors högskolepedagogisk utbildning är det nu också möjligt för en kursdel-
tagare att göra och rapportera någon studie, som kan bli ett direkt tillskott till kunskaps-
utvecklingen. ”Scholarship of teaching and learning” har blivit ett centralt begrepp
sedan slutet av 90-talet.

Stort genomslag har naturligtvis också IT-utvecklingen haft med alla de nya
pedagogiska möjligheter och utmaningar den medfört. Redan i början på 80-talet
ordnade vi särskilda fortbildningsinslag om datoranvändning i utbildningen, och
efterhand har IT-användningen blivit en allt mer integrerad del av den högskolepedago-
giska utbildningen.
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3 Hur det började för oss

Vi har valt att börja det mer detaljerade berättandet med våra mycket personliga
bakgrundsteckningar från vår tid vid universitetet fram tills vi blev anställda som
pedagogiska konsulter 1970 respektive 1973 Detta för att ge en bild av erfarenheter och
motiv som var väsentliga för oss, och som vi hade med oss in i den nya professionen.
Berättelserna kan också i någon mån belysa förhållandena inom universitetet under 60-
talet, och därmed tjäna som illustrationer till den mer formella beskrivningen av för-
loppet i nästa kapitel.

Eva Falk Nilssons berättelse

Egna studier vid Lunds universitet

Jag, Eva Falk Nilsson, är infödd Lundabo. Därför började kontakten med Lunds univer-
sitet egentligen långt före mina egna akademiska studier, som jag påbörjade 1957. Jag
blev inskriven i humanistiska fakulteten och läste litteraturhistoria, som ämnet hette då,
nordiska språk och lite teoretisk och praktisk filosofi. Senare gick jag över till samhälls-
vetenskapliga fakulteten och inriktade mig på utbildningen till biträdande psykolog. I
den ingick ämnena psykologi, sociologi och pedagogik.

Tyvärr måste jag nog sammanfatta mina erfarenheter av dessa studier som en
besvikelse.  Både undervisning och inlärning var huvudsakligen inriktade på detaljer
och fakta, sällan lyckades man få något sammanhang eller någon överblick, tentorna
hade i ännu högre grad samma karaktär. Vi kunde t ex alla svara på tentafrågan i peda-
gogik: ”Vem reste till Amerika 1846?” inpluggad från gamla tentor med frågor, som
ofta kom tillbaks. Lärarna var med få undantag ganska ointresserade av oss studenter.
Än mindre intresserade var de av förslag till alternativ vad gällde undervisning, innehåll
eller examination – åtminstone av mina förslag. Den termin som låg före doktorand-
studier (3 betyg) i ett av de ämnen jag studerade var vi 20 – 30 studenter. Vi erbjöds då
ingen undervisning alls. För den ena tidigare utlovade delkursen var argumentet att det
inte fanns någon kunnig lärare. Vi studenter inbjöd då själva till en seminarieserie med
personer yrkesverksamma inom vårt kommande arbetsfält. Den pågick en stor del av
terminen. Beträffande den andra delkursen var argumentet att det inte fanns någon
lokal. Det slutade med att den kursen under tio veckor, en kväll i veckan, undervisades i
matsalen i mitt föräldrahem. Att det fanns utrymme för egna initiativ för oss studenter
var dock en nyttig och positiv lärdom.
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Först i efterhand har jag funderat över om dessa besvikelser över undervisningen
bidragit till min drivkraft att ägna resten av mitt yrkesverksamma liv åt pedagogisk
utbildning för lärarna, pedagogiskt utvecklingsarbete och annan kompetensutveckling
inom framför allt Lunds universitet.

De studier jag bedrev helt på egen hand och i egen takt var samtidigt både intressanta
och lärorika. När man väl tagit stegen upp för den stora trappan in på universitetsbiblio-
teket och i de ganska mörka salarna lyckats lära sig hitta i kortsystemet, fann man ju
fascinerande källor till ny kunskap.

Amanuenstjänst

Efter vissa strötimmar höstterminen 1963 fick jag vårterminen 1964 min första
amanuenstjänst vid pedagogiska institutionen. Först många år senare avslutade jag min
egen examen. Tjänsterna som amanuenser var nog en slags personalplanerings-buffert.
Då gällde ju den s.k. universitetsautomatiken, som 1955:års utredning hade lagt grunden
till. Den innebar i princip att undervisningsresurserna i de filosofiska fakulteternas
ämnen automatiskt anpassades efter antalet studenter som anmälde sig till ett ämne.
Någon antagningsbegränsning fanns inte. Vi var då många som anställdes som förste
eller tredje amanuenser, en termin eller möjligen ett helt läsår i taget. Skarorna av
studenter växte.

Mitt minne av min egen lärargärning var ”löpande-band”- verksamhet. Jag hade t.ex.
ansvar för ett moment inom en kurs; innehållet har jag glömt. Under en dubbeltimme,
som betecknades som en övning, demonstrerade jag något ur kurslitteraturen. Detta
upprepade jag 11 gånger för grupper om ca 30 studenter. Då gällde det att ha ett mycket
strikt manus, annars kom man den sjunde eller åttonde gången i tvivel om vad man sagt
eller inte sagt. ”Fråga mig ingenting, då kommer jag antingen av mig eller hinner inte
med det jag ska säga” var ens tysta bön. Så småningom avslutade jag mina studier i
pedagogik med fokus på universitetspedagogik. Med en studiekamrat skrev jag en
tillämpad uppsats, som ungefär behandlade sambandet mellan vissa bakgrundsvariabler
hos studenter och deras studieframgång. Det fanns nämligen vid den tiden vid
institutionen en grupp lärare, som var engagerade i forskning kring universitetspedago-
giska frågor såsom olika individfaktorers betydelse, användning av språklaboratorier,
programmerad undervisning m.m.

Som nybliven ”lärare” deltog jag i en kurs i universitetspedagogik, som riktade sig till
lärare vid samtliga fakulteter vid Lunds universitet.  I mitt intyg står: ”…har deltagit i
en under vårterminen 1964 anordnad tio timmars kurs i universitetspedagogik, vilken
omfattat dels föreläsningar och seminarieövningar rörande allmänna undervisnings-
metodiska och praktisk-pedagogiska problem samt speciella ämnesmetodiska spörsmål,
dels viss praktisk pedagogisk handledning.”

Då några av de övriga deltagarna, huvudsakligen professorer från olika ämnen, efter
avslutningen utanför undervisningslokalen sa: ”Vad hade detta med vår verklighet att
göra?” blev jag bedrövad. Intresse och engagemang för undervisning fanns hos dessa
lärare, men deras upplevelse av kursen var närmast ett stort frågetecken. Kanske inspi-
rerades jag då, undermedvetet, till att skapa nya kurser för lärare – kurser, som hade
med deras verklighet att göra. Men det skulle dröja.
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Studievägledare

Eftersom mitt grundläggande intresse alltid har varit människor och deras villkor, deras
tankar och känslor, deras val i livet, lockades jag av den nyinrättade heltidstjänsten som
studievägledare vid pedagogiska institutionen. Statsmakterna var bekymrade över den
dåliga genomströmningen vid de filosofiska fakulteterna. En åtgärd man vidtog var att
införa nya tjänstekategorier inom universiteten. Redan tidigt under 1960-talet inrättades
lektorstjänster som då skulle användas endast för undervisning. Innehavaren skulle inte
splittra sin tid mellan forskning och undervisning. Detta var ett första steg mot en
professionalisering av läraryrket inom universiteten. Samtidigt visade det sig senare
vara olyckligt att så drastiskt skilja mellan grundutbildning och forskning. Andra
tjänster som inrättades var utbildningsledare, placerade inom administrationen med en
överblick över respektive fakultet, och studievägledare, både centralt inom universitetet
och vid enskilda institutioner. Dessa utlystes 1969 och jag sökte studievägledartjänsten
vid pedagogiska institutionen.

Kravet på innehavaren av tjänst som studievägledare vid institution var tre betyg i
institutionens ämne, vilket motsvarade tre terminers heltidsstudier – om man genom-
förde dem i avsedd takt, vilket var sällsynt. Den mycket detaljerade instruktion som
medföljde, sannolikt från UKÄ, krävde ganska snart en anpassning till verkligheten. Jag
lärde mig då skillnaden mellan retoriska dokument och den konkreta, praktiska verk-
samheten – något jag haft stor nytta av under hela mitt yrkesverksamma liv. Bland annat
minns jag att det stod i instruktionen ”studievägledaren ska noga följa varje student
inom grundutbildningen under en följd av år.” Vid pedagogiska institutionen hade vi
vid det laget – om jag minns rätt – 1200 studenter. De flesta av dem läste en termin som
utfyllnad i sin examen, sedan försvann de från institutionen. Att följa dem efter det hade
institutionen inget intresse av. Att noga följa de resterande var också en omöjlig uppgift.

En annan och mycket avgörande instruktion var att studievägledaren skulle ta sig an
dem som inte klarade proven och hjälpa till att ”anpassa studenterna till
utbildningssystemet.”  Varje studievägledare skulle ha fastställda mottagningstider.
Nästan omedelbart blev köerna utanför studievägledarnas dörrar långa och
mottagningstiderna otillräckliga. Eftersom tjänsterna var alldeles nya i sitt slag, bildade
vi i Lund ett nätverk och bestämde tidigt att vi skulle frilägga onsdag eftermiddag till
överläggningar oss emellan för interna diskussioner och gemensamma riktlinjer. Vi fann
då snart, att vi inte främst kunde ha eller hade kompetens för någon form av kurators-
funktion med omsorg om studenternas hela livssituation. Vi fick däremot genom den
nära kontakten med mängder av studenter insikt om bristerna i det pedagogiska
systemet vid våra institutioner. Jag tror att vi ganska snart började diskutera i riktning
mot att en av studievägledarens främsta funktioner var pedagogisk. Han eller hon skulle
självklart tala med studenterna och förklara studiesystemet och stötta studenten.
Samtidigt följde en skyldighet att återkoppla sina iakttagelser till institutionen och
därmed försöka påverka och förändra utbildningen.  Många frågade sig då: ”visst men
hur gör vi?”. Denna fråga blev senare utgångspunkten för de kurser för studievägledare
som jag och Eva Åkesson några år senare var kursledare för.   

Pedagogisk konsult

1969 hade också inrättats ”pedagogiska service-enheter” - PU-enheterna med s.k. peda-
gogiska konsulttjänster. (Vi skriver mer om PU-enheterna i kapitel 4) Karl-Axel
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Nilsson, som blev den förste innehavaren av en pedagogkonsulttjänst vid Lunds univer-
sitet, uppmanade mig sommaren 1970 att söka någon av de två tjänster, som utlystes vid
denna tid. I annonsen stod:

”Arbetsuppgifter: Konsulenterna ska i samarbete med övriga medarbetare inom enheten
- organisera och medverka i pedagogisk lärarfortbildning
- initiera och medverka i pedagogiskt utvecklingsarbete rörande undervisning,

läromedel och examination vid institutionerna.
 ”Förmåner:       Stimulerande och ansvarsfulla arbetsuppgifter.”

Jag ansökte omedelbart, detta var ju något jag verkligen kände engagemang för. Jag kan
dessutom helhjärtat instämma i ”förmåner” – det blev stimulerande och ansvarsfulla
arbetsuppgifter. Det var också framsynt av Karl-Axel att tidigt utöka personalen inom
enheten. Som jag minns det, fanns det då jag startade endast en pedagogisk konsult vid
vardera universiteten i Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg. Mitt första möte med
gruppen och den ansvarige för UKÄ:s PU-enhet Nils-Eric Svensson blev i oktober 1970
– dagen innan min anställning trädde i kraft. Mötet var i Umeå – kanske skulle en enhet
inrättas även där? Jag var då den första kvinnan i konsultgruppen.

Liksom under mina studier förde jag optimistiskt fram såväl kritik som förslag. Dessa
bemöttes något bättre av de kommande kollegorna än tidigare av lärare vid de institu-
tioner jag studerat.

Alltsedan dess har min drivkraft varit att vara med och påverka universitetet att på ett
mer konstruktivt och kreativt sätt ta vara på den outsinliga kapacitet som egentligen
finns hos alla aktörer inom universitetet – studenter, lärare, forskare, administratörer,
teknisk personal, bibliotekspersonal – ja, hos alla! Att medverka till att ge denna kapa-
citet utrymme, stimulans och erkänsla.

Eva Åkessons berättelse

Institutionstiden

1961 började jag läsa matematik vid Lunds universitet. Efter ett års studier, ”2 betyg”,
blev jag erbjuden en förste amanuenstjänst vid matematiska institutionen. Detta var i en
tid då utbildningen expanderade mycket kraftigt, och vi var några stycken som hand-
plockades för att lösa de akuta behoven av lärarkrafter.

”Du? Skall du undervisa? Skall du inte ha någon vuxen med som kan hålla reda på
dom?” Detta var min 12-årige brors kommentar vid middagsbordet.

Min första termin blev mycket lyckad – sällan har jag fått så mycket applåder av studen-
terna som efter den kursen. Av den erfarenheten lärde jag mig uppskatta värdet av den
färska erfarenheten av att själv vara student, erfarenheter av vad som var svårt, och hur
det kändes.

Institutionen hade höga pedagogiska ambitioner, och tog väl hand om sina nya
amanuenser genom möten varje vecka för diskussion av aktuella undervisningsfrågor.
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Här fanns en väl utvecklad praktikgemenskap, mycket stödjande – och också konserve-
rande. Genom bl.a. diskussioner vid sådana möten och vid rättningssammanträden efter
tentor utvecklades och överfördes en gedigen ämnesdidaktisk ”vetskap”, långt innan
man började göra vetenskap av sådant. Det har gett mig en genuin respekt för den
ämnesdidaktiska vetskap som sannolikt finns vid alla andra institutioner som har en
någorlunda lång historia.

Detta var en tid av massutbildning med mer än 600 nybörjare i matematik på höst-
terminerna, och vi föreläste i tre parallella grupper. Detta uppfattades dock mer som ett
logistiskt än ett pedagogiskt problem.

Från amanuenstjänsten gick jag vidare till assistenttjänst och tjänst som biträdande lära-
re, med alla de traditionella uppgifterna: seminarieövningar, föreläsningar, göra tenta-
uppgifter och rätta tentor. Det blev också utrymme för utvecklingsarbete, inte minst
efter att jag 1969 valde att gå över till att arbeta som studievägledare vid institutionen.

Utbildningsteknologin

60-talet var utbildningsteknologins era. På vår institution märktes det bl a genom att vi
genomförde ett ambitiöst målbeskrivningsprojekt. Målen formulerades i termer av
studenternas beteende enligt Blooms taxonomi och med preciserade kravnivåer, och
med en bank av examinationsuppgifter för ytterligare precision. Det vi gjorde då var
nog väl så avancerat som dagens målbeskrivningar i form av ”learning outcomes”. Men,
det fanns inga mål för generella färdigheter, så i det avseendet har utvecklingen gått
framåt.

Inom utbildningsteknologin lades också stor vikt vid läromedel, och jag medverkade i
några projekt tillsammans med kolleger vid institutionen. Ett var en videofilmning av
ett simulerat rättningssammanträde, där lärarna diskuterade bedömning av tentasvar
med en tiogradig skala. Syftet var att tydliggöra kriterierna för bedömning för studen-
terna. Jag var initiativtagare och manusförfattare m.m., och vi fick hjälp av AV-
centralen (ett serviceorgan gemensamt för universitetet och Lunds skolor). Antagligen
hade jag som studievägledare förstått studenternas osäkerhet och behov av större tydlig-
het. Filmen blev gjord och visad – och utfallet i stort sett misslyckat. Jag kan i efterhand
se min förmedlingspedagogiska aningslöshet.

De andra läromedelsprojekten var produktion av ”självinstruerande” studiematerial till
läroböcker i matematik. För min del blev det fyra böcker tillsammans med Göran
Wanby, utgivna på Studentlitteratur, och smått inkomstbringande in på 90-talet. De var
mycket tidstypiska – med raffinerade studieanvisningar, rutor, pilar, exempel, förtyd-
ligande och förklarande anmärkningar, diagnostiska test – allt för att ”underlätta
förståelsen och inlärandet av nya begrepp”. När jag ser på dem nu, slås jag av den
ämnesdidaktiska medvetenheten. Det fanns nog knappast någon missuppfattning eller
svårighet, som vi inte hade förutsett. Men ledde alla våra anvisningar till djupinriktat
lärande?

I universitetspedagogiska kurser lanserades bl.a. den utbildningsteknologiska grund-
modellen, som fokuserar på sambanden mellan Individ – Mål – Process – Evaluering
med återkopplingsmekanismer och inom givna ramar. Jag deltog i en sådan kurs
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tillsammans med en grupp kolleger, och vi fann det hela trivialt och flummigt. En
professor vid min institution skrev en fullständigt dräpande artikel om ”Hur professorn
blev av med sin pedagogiska aningslöshet”. Jag lärde mig av detta mycket om hur man
inte skall göra universitetspedagogisk utbildning, Kursen blev på det sättet indirekt
betydelsefull för mig. Speciellt upplevde jag vikten av att som kursledare leva som man
lär, för att vara trovärdig.

På den tiden fanns det också obligatorisk pedagogisk utbildning – en kurs för att få ut
magister-examen – och jag deltog därför i en sådan. Det jag minns är sövande storföre-
läsningar i Carolinasalen om pedagogikens historia, och en övning där vi skulle
applicera det nya relativa betygssystemets procentsatser direkt på en skolklass, under
protest. Där fanns inget som jag upplevde relevant för mina undervisningsuppgifter.

Delvis på grund av erfarenheter av det här slaget fanns i universitetskulturen mot slutet
av 60-talet en utbredd misstro mot pedagogisk utbildning.

1968

1968 och åren före och efter innebar en vändpunkt för universitetsutbildningen,
åtminstone här och var. För mig personligen gav processerna synnerligen väsentliga
erfarenheter.

Det började flera år före 1968 med att vi hörde talas om Rachel Carsons ”Tyst vår” och
för första gången blev uppmärksamma på miljöförstöringen. Lika revolutionerande var
Georg Borgströms ”Gränser för vår tillvaro”, som tydliggjorde naturresursernas
begränsningar och behoven av att åstadkomma vad vi idag skulle kalla ”hållbar utveck-
ling”. En lång rad engagerande gäster kom till Stora Salen och berättade – om utsug-
ningen av u-länderna, om kapprustningens orimliga omfattning under det kalla kriget,
om ”Plundring, Svält och Förgiftning”, om kapitalismens avigsidor. Vietnamkriget
började ifrågasättas. Världen var på väg käpprätt åt helvete! Och detta i bjärt kontrast
till den utvecklingsoptimistiska världsbild vi på 50-talet var uppfostrade med.

Pete Seeger sjöng Tom Baxters ”What did you learn in school today”, och kritiken mot
utbildningssystemet växte.

Jag valde att engagera mig i ”U-gruppen vid Lunds universitet”. Vi hunger-
demonstrerade i Stockholm på riksdagshusplan för 1%-målet för u-landsbiståndet, då
det plötsligt dök upp ridande poliser. De visade sig vara på väg inte mot oss, utan mot
kårhuset – kårhusockupationen. Motsvarande hände på andra håll i världen, och det
kändes som om vi på något sätt var del i något stort.

Revolten kom i hög grad att riktas mot universitetsutbildningen, symboliserad av UKAS
och lite senare PUKAS. De var reformpaket i utbildningsteknologisk anda, ägnade att
göra utbildningen ännu mera strömlinjeformad och därmed effektiv. Kritiken gällde
utbildningens bristande relevans, och formernas destruktiva effekter – den dolda läro-
planen. Många studenter rasade åt vänster, och somliga brände sina studentmössor.

Inom U-gruppen tog jag på mig ansvaret för utbildningsverksamheten – minst ett 50-tal
studiecirklar. Det var slående för mig hur snabbt och hur mycket studenter kunde lära
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sig själva, när motivationen fanns. Detta stod i bjärt kontrast till de relevansproblem
som många av mina studenter på institutionen upplevde. Och jag slukade allt jag kunde
hitta om alternativ pedagogik.

Tidstypiska böcker var Freires ”Pedagogy of the Oppressed”, Postman&Weingartners
”Teaching as a Subversive Activity” (i svensk översättning ”Lära för att överleva.
Angrepp på en förlegad undervisning – förslag till en revolution”), Nils Christies ”Hvis
skolen ikke fantes”, och lite senare Carl Rogers ”Frihet att lära. Om att själv få styra sitt
sökande efter kunskap”.

Inom universitetet blev det möjligt att frivilligt avstå 1% av lönen till u-landsbistånd,
som politisk demonstration. Om jag minns rätt, var det dåvarande rektorn Per
Stjernquists förtjänst.

I detta skede ville jag hitta något mer meningsfullt att göra än att doktorera i matematik.
Mitt val att ta studievägledartjänsten på institutionen 1969 var ett led i en omorien-
tering.

Början på samarbetet med Eva Falk Nilsson

På hösten 1969, om jag minns rätt, var det ett stort möte i Lilla Salen, och det måste
bl.a. ha handlat om studievägledarnas uppgifter. I underlaget fanns en formulering som
var ungefär så här

”Studierådgivningen skall underlätta anpassningen till studiemiljön och leda till
att studenten på bästa sätt utnyttjar de undervisningsresurser som erbjuds.”

I skriften ”Universitetspedagogik” (Ahlström, 1968, sid.59) fanns en liknande formule-
ring

”En rådgivande verksamhet med den generella målsättningen att underlätta
individens anpassning till studiemiljön skulle med säkerhet avhjälpa många
brister och höja studieeffektiviteten.”

Typiska ”PUKAS”-formuleringar! Jag minns att jag och Eva FN, som då var studieväg-
ledare vid pedagogiska institutionen, båda stod upp och protesterade från var sin ända
av salen: Det måste vara väl så väsentligt att bidra till att studiemiljön anpassades till
studenterna!

Det var så vi fann varandra, som själsfränder för en gemensam mission.

Vårt första stora gemensamma projekt var en omfattande kursvärderingssatsning 1971
på min institution, då Eva FN var nästan ny som pedagogisk konsult vid PU-enheten
(universitetets pedagogiska utvecklingsenhet), och jag fortfarande var kvar som
studievägledare på institutionen. Den ledde till en lång rad förändringsförslag från oss –
”anpassas till eleverna”, ”mer av förståelse”, ”mer aktiverande”, ”slopas” (föreläsning-
arna), ”låt eleverna stå för utfrågningen i stället för läraren” etc. Det var inte lätt för
institutionen att hantera.
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Utvecklingsarbete och konflikter på institutionen

Jag var inte ensam om att vilja driva förändringsarbete på institutionen. En lektor och
vår studierektor deltog i några av de första UKÄ-kurserna, och kom hem fulla av idéer
om ”alternativ” pedagogik. Lektorn blev pionjär med ett PU-projekt ”Studier i arbets-
grupp” 72/73, och en liten projektorganiserad kurs i ”matematiska frågeställningar”. De
skapade också en ny kurs och en ny utbildningsväg – med syfte att göra något mer rele-
vant för studenter som enbart var ute efter att skaffa sig matematiska verktyg för studier
i andra naturvetenskapliga ämnen. Det blev också efterhand försöksverksamheter i sam-
verkan med andra naturvetenskapliga institutioner.

Allt detta ledde så småningom till öppna konflikter på institutionen. Vi fick studenterna
med oss, men professorerna och majoriteten av lärarna emot oss.

Hela processen var oerhört lärorik. Jag blev tvungen att skärpa min argumentering ända
ner i botten av min pedagogiska grundsyn, och fick återigen en stark erfarenhet av hur
mycket man kan lära sig själv, när det behövs. Av våra misstag lärde jag mig också
mycket om hur man inte skall bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi fick ge oss,
och lämnade institutionen så snart lämpligt tillfälle gavs. För mig var det till att börja
med på halvtid, när jag 1973 blev erbjuden anställning som pedagogisk konsult vid PU-
enheten.

Våra första gemensamma kurser

I maj 1972 genomförde vi, Eva och Eva, vår första pedagogiska kurs. Den riktade sig
till studievägledare.

Kraven på innehavare av de studievägledartjänster som 1969–70 successivt inrättades
vid de större institutionerna inom de filosofiska fakulteterna var främst ämneskunskap.
Den definierades som tre betyg (motsvarande tre terminers studier) i institutionens
disciplin. Uppdraget och värdet av denna nya tjänstekategori var föremål för en ganska
omfattande debatt och olika utredningar, men någon regelrätt utbildning för studieväg-
ledare fanns inte.

Vi har i våra individuella berättelser båda framhållit vår bestämda uppfattning att en av
studievägledarens viktigaste funktioner borde vara pedagogisk systempåverkan. Hans
Jalling, ansvarig för UKÄ:s utbildningsprogram för universitetets lärare, hade liknande
uppfattning. Eva Falk Nilsson fick från honom någon gång under 1971 en förfrågan om
att göra en pilotutbildning för studievägledare. Hon ställde som villkor att även Eva
Åkesson skulle engageras. Uppdraget att vara kursledare gick således till oss, och vi
genomförde två nationella och en lokal pedagogisk kurs för studievägledare.

Dessa tre veckolånga internatkurser blev början på vårt samarbete kring pedagogisk
utbildning. I kursen behandlade vi studievägledarens arbetsuppgifter och behovet av
pedagogiskt systemtänkande. Vi utgick från ett praktikfall och hur förändring måste
bygga på metoder för systematisk observation och dokumentation. I ett av oss konstru-
erat spel, med utgångspunkt i en pedagogisk modell, där vi satte individen (=studenten)
i centrum, blommade kreativiteten kring förslag till ”åtgärder som kan tänkas förbättra
situationen för de studerande”.
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Erfarenheterna från dessa kurser var mycket värdefulla för vårt senare arbete med peda-
gogisk utbildning för universitetets lärare. Vi har starkt påverkats av att vi i arbetet som
studievägledare kom i kontakt med mängder av studenter och fick lyssna till och
försöka förstå deras problem. I kurserna fick vi ta del av cirka 60 kursdeltagares lik-
nande erfarenhetsbas, och vår vetskap om studenters behov fick därmed både bredd och
djup. Denna vetskap har varit en grund för utformningen av våra kurser alltsedan dess.
Vi fick också i studievägledarkurserna testa vår gemensamma drivkraft för förändringar,
och fick en känsla för var gränserna måste sättas. Vi fick pröva att skapa en pedagogisk
kurs tillsammans och uppleva värdet av att vara två kursledare. Vi lärde oss vikten av
att forma kurserna utifrån deltagarnas uttalade behov och deras reella arbetssituation. Vi
hade också glädjen att se att man inom ett nätverk som naturligen växer fram inom en
kursgrupp kan ha fortsatt stöd av varandra långt efter kursavslutningen. Vi insåg att
detta är något en utvecklingsenhet med enkla medel och liten kostnad kan stötta och
bygga vidare på.
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4 1960-talet:  Grogrunden

”Den våldsamma ökningen av studentantalet vid universitet och
högskolor har under senare år framtvingat åtgärder, som syftar
att öka antalet lärarkrafter . . .
. . . Det är uppenbart att flertalet nyblivna akademiska lärare
behöver en viss metodisk träning, innan de med framgång kan
lösa sina undervisningsuppgifter. Hittills har i realiteten icke
förelegat något krav på pedagogisk skicklighet. . . ”
                                                         ( Husén, 1959, sid.10,11)

Massutbildning och utbildningsteknologi

I citatet ovan skriver Torsten Husén om ”den våldsamma ökningen av studentantalet”.
1960-talet blev verkligen en tid av ”massutbildning”, även om detta uttryck började
användas först på 1990-talet. På matematiska institutionen t.ex. hade man mer än 600
nybörjarstudenter på höstterminerna, och på pedagogiska institutionen var de ännu fler,
drygt 1200 studenter.

Det gällde då att hantera utbildningsuppdraget så systematiskt och effektivt som möj-
ligt, och utbildningsteknologin hade en blomstringstid. Det pedagogiska utvecklings-
arbete som bedrevs vid somliga institutioner – alls icke alla – handlade om att utarbeta
omsorgsfulla målbeskrivningar (väl så sofistikerade som dagens), och därifrån utforma
effektiva processer för undervisning och lärande, inklusive olika former av evaluering.
Det handlade också om att utnyttja nya tekniska hjälpmedel, och skapa självinstrue-
rande studiematerial – allt för att effektivisera processerna.

Den allra första högskolepedagogiska kursen i landet 1957

Till bakgrunden för beskrivningen av 1960-talet hör den allra första högskolepedago-
giska kursen i landet. Vad vi kunnat finna gavs den vårterminen 1957 vid Stockholms
högskola i samverkan med Kursverksamheten. Torsten Husén, Sveriges förste professor
i Praktisk pedagogik, ansvarade under många år för det vuxenpedagogiska seminariet
inom Kursverksamheten. Husén hade av dåvarande universitetskanslern och av rektorn
för Stockholms högskola uppmanats att anordna en kurs för blivande akademiska lärare.
I kursen deltog 12 lärare och den omfattade 40 timmar. Två år senare gav Husén ut en
handledning betitlad ”Att undervisa studenter (Husén, 1959). Själv skriver Husén i sin
långt senare utgivna bok ”Bokslut” om denna tid ”då ingen lärarutbildning – inte ens i
embryonal form – förekom för nya akademiska undervisare”. (Husén, 2002, sid. 148)
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Efter den första kursen följde en viss försöksverksamhet i början av 1960-talet vid några
av Sveriges lärosäten (Uppsala, Lund och Göteborg). Husén skriver vidare ” Sedan 50-
talet har universitetspedagogik i form av kortare förberedelsekurser och liknande införts
i vårt högskoleväsen i flertalet fall till gagn, antar jag, för dem som startar en akademisk
lärarbana”. (Husén, 2002, sid. 149)

Den första pedagogiska kursen vid Lunds universitet 1962

Så vitt vi kunnat spåra gavs den första pedagogiska kursen för akademiska lärare vid
Lunds universitet vårterminen1962 under benämningen ”Kurs i modern universitets-
undervisning”. Den var till innehållet mycket tidstypisk. Den omfattade sammanlagt tio
timmar, varav två föreläsningar kring allmänpedagogiska problem och pedagogiska
hjälpmedel under ledning av lärare från pedagogiska institutionen. Därtill kom semi-
narieövningar fakultetsvis om ”ämnesmetodiska spörsmål”, som leddes av en professor
eller docent från respektive fakultet. (En kursbeskrivning finns i bilaga 3.)

Liknande kurser gavs 1963 och 1964. Vi deltog, Eva Åkesson 1963 och Eva Falk
Nilsson 1964, och har kvar våra kursintyg. Det är intressant att notera att intygen är
undertecknade inte endast av kursledaren utan också av universitetets rektor.

UKÄ:s expertgrupp 1964–65

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bildades 1964. Ett av ämbetets första initiativ var
att i april 1964 tillkalla ”en expertgrupp för utredning rörande den pedagogiska utbild-
ningen av de akademiska lärarna, främst lärare utan undervisningserfarenhet”.
Ordförande för expertgruppen var professor Torsten Husén. Utredningens förslag
presenterades i maj 1965 i en promemoria ”Pedagogisk utbildning av akademiska
lärare” (UKÄ, 1965)

I promemorian kan man i en bilaga hitta några erfarenheter från kursen i Lund 1964,
bl.a. att kursen var alldeles för kort, och att ”denna frivilliga kurs lockar tydligen i högre
grad äldre och relativt erfarna lärare, i mindre grad de yngre och oerfarna”. (UKÄ 1965,
sid.77)

Huvudpunkterna i expertgruppens förslag sammanfattas enligt följande:
a) Ett system med kurser i universitetspedagogik för de akademiska lärarna vid

universitet och högskolor.
b) En i institutionernas verksamhet integrerad reguljärt bedriven pedagogisk

handledning och skolning av de akademiska lärarna.
c) Serviceanordningar i fråga om konstruktion av skrivningar m.m. organiserade

med hjälp av experter och förmedlad av lärosätets utbildningsbyrå.

Förslaget omfattar även kursinnehåll och omfattning – totalt 30 timmar.

Försöksverksamheter med sådana kurser (PUAL-kurser) bedrevs vid universiteten i
Stockholm, Uppsala och Umeå, medan expertgruppens förslag aldrig fick något genom-
slag vid Lunds universitet. I en rapport till Universitetspedagogiska utredningen (UPU)
(se avsnitt nedan) redogör pedagogiska institutionen för sina erfarenheter av 60-talets
universitetspedagogiska kurser. Man konstaterar att kurserna gett en alltför ytlig allmän-
pedagogisk information och att ”elevgrupperna” (universitetslärargrupper) har varit
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alltför heterogena. Institutionen uppger därför att den under läsåret 1966/67 gått över till
universitetspedagogisk rådgivning på institutionsnivå.

Expertutredningen tog också initiativ till en ganska omfattande enkät till lärare inom
universiteten. De noterade därvid något som vi också varit mycket medvetna om, näm-
ligen skillnaden mellan uttalade behov och vad man skulle kunna kalla reella behov. Vi
citerar utredningen (UKÄ, 1965, sid. 36):

”Det förtjänar t.ex. att påpekas att ett antal av de lärare som svarat nej på frå-
gan om de upplever några brister i sin pedagogiska utbildning, vid besvarandet
av vissa öppna frågor i slutet av enkätformuläret lämnat uppgifter som i själva
verket snarast tyder på sådana brister.”

Misstro

I beskrivningen i expertgruppens promemoria (UKÄ, 1965) av Lunds universitets kurs
1964 ges en positiv bild: ”Någon kritik mot uppläggningen av denna 10 timmars kurs
förekom inte”. Som vi nämner i våra personliga berättelser (kapitel 3) minns vi det
annorlunda. Vår gemensamma minnesbild är att det vid 60-talets slut och lång tid
framöver fanns en mycket stark misstro mot pedagogiska kurser bland universitetets
lärare. Även Husén skriver att han lanserade vad som då (på 50-talet) gick under
beteckningen universitetspedagogik och han fortsätter ”denna ansågs för övrigt då av
många, särskilt äldre kolleger, vara helt obehövlig”. (Husén, 2002, sid.147)

Universitetspedagogiska utredningen (UPU) 1965 – 1970

UKÄ:s expertgrupp kom ganska snabbt fram till att det inte gick att behandla den
pedagogiska utbildningen isolerat. Den måste framför allt relateras till innehåll och
former för studenternas utbildning. UKÄ tillsatte därför i januari 1965 en grupp särskilt
sakkunniga med uppgift att ompröva den akademiska utbildningens organisation och
metodik – alltså ett betydligt utvidgat uppdrag. Gruppen antog benämningen
Universitetspedagogiska utredningen (UPU). Den bestod av personer på ledande poster
under ledning av professor Torgny Segerstedt, rektor vid Uppsala universitet. Vi noterar
som en randanmärkning att fil.kand. Carl Tham, sedermera utbildningsminister
1994–98, ingick i gruppen. UPU arbetade i fem år och överlämnade till UKÄ sitt
slutliga principbetänkande i mars 1970. (UKÄ, 1970)

UPU inledde ett intensivt arbete med ett flertal arbetsgrupper med olika inriktning och
med successiva rapporter och delbetänkanden. Gruppen tog även del av intressanta
utländska erfarenheter. I slutbetänkandet behandlas frågor om mål, om studenterna, om
undervisningen, om utvärdering och om organisationen. Vi begränsar oss här till
förslagen vad gällde lärarnas pedagogiska utbildning samt bildandet av pedagogiska
utvecklingsenheter (PU-enheter).

UPU:s förslag angående lärarnas pedagogiska utbildning

I likhet med expertgruppen genomförde UPU försöksverksamhet med utbildning i
universitetspedagogik. Från och med budgetåret 1966/67 anvisades särskilda medel.
Medel anvisades också för utarbetande av ett kompendium i universitetspedagogik
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(Ahlström, 1968). Senare utvecklades detta i bokform med tillägg från Danmark och
Norge (Handal m.fl., 1973). Samtliga författare hade sitt ursprung i olika pedagogiska
institutioner och texterna var starkt präglade av den utbildningsteknologiska synen på
utbildning. När vi startade våra kurser i Lund kom dessa läromedel knappast till
användning, då lärarna uppfattade dem som alltför mastiga. 

UPU:s förslag till pedagogisk utbildning sammanfattades i fyra punkter (UKÄ, 1970):
1. Pedagogisk rådgivning åt mindre erfarna lärare
2. Universitetspedagogisk grundutbildning för lärare med längre förordnanden
3. Fortbildning för pedagogisk förnyelse
4. Specialkurser för pedagogiskt utvecklingsarbete

Vidare underströk UPU följande:
* I princip bör alla lärare delta i en pedagogisk grundutbildning
* För lärare med ettårsförordnande huvudsakligen i form av rådgivning och auskultation
   inom den egna institutionen,
* För alla lärare med längre förordnande bör grundutbildningen vara ett tjänsteåliggande
* Också pedagogisk fortbildning bör ingå i lärarnas skyldighet
* Det bör ordnas centrala kurser, frivilliga för lärarna med rätt till tjänstledighet med
   oavkortad lön.

Grundkursen skulle enligt förslaget till studieplan omfatta en allmän, mera teoretisk del
om 30 timmar + självstudier och en praktisk ämnesbunden del med 20 timmar undervis-
ning, 8 timmar auskultationer och 10 timmar då deltagarna blir avlyssnade. Denna
modell genomfördes inte vid Lunds universitet, men fanns som tankegods i det fortsatta
uppbyggnadsarbetet.

Inrättande av pedagogiska utvecklingsenheter

1967 kom UPU:s delbetänkande ” Pedagogiskt utvecklingsarbete m.m. vid universitet
och högskolor” (UPU V) i vilket man föreslog inrättande av både en nationell PU-enhet
placerad inom UKÄ och s.k. pedagogiska serviceenheter vid lärosätena. Förslagen
genomfördes successivt under de kommande åren.

UKÄ:s enhet innehöll tre avdelningar: för ledning och samordning av universitetspeda-
gogisk forskning (A-projekt), utvecklingsarbete (B-projekt) och pedagogisk fortbildning
för lärarna (C-projekt). Samtidigt underströk utredningen vikten av samordning mellan
de olika avdelningarnas verksamheter. Samtliga projekt rapporterades omsorgsfullt.

För de enskilda lärosätena föreslog utredningen att de pedagogiska serviceenheterna
skulle inordnas som en sektion eller avdelning inom lärosätenas utbildningsbyråer.
Även dessa nyinrättade enheter fick benämningen PU-enhet. Till enheterna rekryterades
– i linje med utredningens förslag – universitetslärare, i första hand fackpedagoger.
Benämningen konsult förefaller ha hämtats från det allmänna skolväsendets organisa-
tion, där man talade om konsulentuppgifter för rådgivning och service inom ramen för
det pedagogiska utvecklingsarbetet. Såväl den centrala som de lokala enheterna finan-
sierades genom av staten särskilt öronmärkta medel för ett budgetår i taget. Den förste
pedagogiske konsulten vid Lunds universitet anställdes 1969.
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1968 – början på fokusskifte och alternativ pedagogik

Efterhand växte under 60-talet kritiken mot det dominerande snäva effektivitetstänkan-
det i utbildningsteknologisk anda, och studentrevolten 1968 i Sverige kom liksom i
många andra länder till att börja med att i hög grad att handla om brister i utbildningens
utformning och innehåll. Särskilt riktades kritiken i Sverige mot ett betänkande från
UKAS (Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar), och den något
modifierade efterföljaren PUKAS (prop. 1969:4).

Fokus flyttades i denna rörelse från att anpassa studenterna till utbildningssystemet, till
att anpassa systemet till studenterna. Detta blev därmed en av rötterna till det
perspektivskifte – från fokus på undervisning till fokus på studenternas lärande – som
under de följande årtiondena blev centralt i den pedagogiska utbildningen och högskole-
pedagogisk forskning.

Händelserna och debatten kring 1968 ledde också efterhand till mer av student-
inflytande och utrymme för s.k. alternativ pedagogik – studier i smågrupper, problem-
orientering, projektorganisering och tematiska studier m.m. Detta kom att få stor
betydelse för det pedagogiska utvecklingsarbetet på 1970-talet och framöver, och
därmed för innehållet i den pedagogiska utbildningen.

Läget inför 1970-talet

Vid ingången till 1970-talet fanns det såväl negativa som positiva erfarenheter av
pedagogisk utbildning. Dessa kunde vi ta med oss och ta hänsyn till i den fortsatta
uppbyggnaden. Det fanns tankar och förslag från ett gediget utredningsarbete. PU-
enheter var inrättade och medel öronmärktes för pedagogisk utveckling. Samtidigt var
det utbildningspolitiskt en dynamisk period med spänningar mellan effektivitets-
tänkande och ifrågasättande – spänningar som stimulerade till engagemang för
universitetens utbildning och pedagogik i vid mening.
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5 1970-talet:  Del av utvecklingsarbetet

1970-talet var en första blomstringstid för pedagogiskt utvecklingsarbete. Det fanns
särskilda medel, nya pedagogiska konsulter och stora utmaningar i form av alternativ
pedagogik. Det rådde en positiv pionjäranda. Många lärare fick chans att utveckla idéer
de gått och burit på. Mycket tog formen av lärarfortbildning, utformad för varje grupps
speciella situation och behov. Målet för lärarfortbildningen var starkt knutet till
utvecklingsarbete för förändring av undervisningen för studenterna.

 PU-enheten och utvecklingsarbetet

PU-enheten hade vid ingången till 1970-talet en enda pedagogisk konsult anställd –
Karl-Axel Nilsson – samt en sekreterare. Hösten 1970 anställdes Eva Falk Nilsson och
fler pedagogiska konsulter anställdes efterhand på hel- eller deltid, bl.a. Eva Åkesson
1973. Vid mitten av 1970-talet var vi ca fyra konsulter – omräknat till heltids-
ekvivalenter – verksamma vid PU-enheten, samt två sekreterare.

Våra insatser handlade inledningsvis nästan uteslutande om konsultinsatser. Därvid
byggde enheten vidare på pedagogiska institutionens erfarenheter från slutet av 1960-
talet. Önskemålen från institutionerna, från lärare och studenter var mycket varierande.
Det kunde handla om att reparera brister, att analysera och lösa problem och
åstadkomma förbättringar. Men inriktningen kunde också vara att skapa beredskap för
framtidens utmaningar. Enheten fungerade ofta som en kontaktskapare mellan
institutioner med likartade problem. Konsultinsatserna skedde som direkt rådgivning,
ibland inom ramen för utvecklingsprojekt finansierade med särskilda projektmedel från
UKÄ. Efterhand kom de att också omfatta lärarfortbildningsinsatser i olika former.
Gränsdragningen mellan pedagogiskt utvecklingsarbete och lärarfortbildning var inte
särskilt skarp.

Lärarfortbildningen vid Lunds universitet

Den lokala lärarfortbildningen hade alltid sin startpunkt i ett upplevt behov, som fick
styra form och innehåll. Det handlade under 70-talet ofta om korta insatser inom en
institution. Formerna varierade nästa lika mycket som innehållet. Det kunde vara en
lärardag, ett seminarium, en studiegrupp, auskultationer eller ibland en kortare kurs.
Sådan verksamhet hade ju funnits även tidigare med varierande intensitet. Det som var
nytt var att institutionerna kunde få både ekonomiska och personella resurser efter
kontakt med PU-enheten. Eftersom det var korta insatser rent tidsmässigt kunde PU-
enheten medverka i många aktiviteter och inom de flesta fakulteter. Detta ledde till en
ganska snabb medvetenhet ”på fältet” om möjligheten till stöd. Bredden i
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verksamheterna gav också oss pedagogiska konsulter viktig insyn i variationen i
institutionernas problem och utvecklingsidéer. Vi kunde i vår tur hjälpa till att sprida
erfarenheter från en institution till en annan. I detta tidiga skede handlade det i hög grad
för PU-enheten om att bygga upp ett förtroende för enhetens konsulter, vilket bäst
skedde genom stor lyhördhet för lärarnas erfarenheter och reflektioner.

Beslut om medel, ofta bara några tusenlappar, måste efter föredragning från en pedago-
gisk konsult tas i rektorsämbetet, som sammanträde en gång i veckan. Ett år var EFN
föredragande för beslut i ca 100 ärenden. Detta var visserligen tidsödande, men blev
samtidigt ett effektivt sätt att informera rektorsämbetet om verksamheten.

Successivt tog fakulteter och institutioner initiativ till mer regelrätta kurser i vilka PU-
enheten nästan alltid medverkade. T.ex. arrangerades i samarbete med medicinska
fakulteten en internatkurs på fyra dagar följd av ett antal seminarier. Kursen var maxi-
merad till 24 deltagare. Flera professorer, som inte kunde beredas plats uttalade sin
besvikelse. Vid odontologiska fakulteten arrangerades en tre dagars kurs med 33
deltagare från samtliga tio institutioner. Ett av syftena i den kursen var att uppnå ökad
integration mellan institutionerna.

PU-enheten hade också ett ansvar för att samla upp och samordna fortbildningsbehov
över ämnes- och fakultetsgränser. Utbudet omfattade bl.a. temadagar, seminarieserier,
idékonferenser, och kontakt- och diskussionsfora av olika slag. Studieresor till de i
början av 1970-talet nybildade universitetscentrumen i Roskilde och Aalborg i Danmark
stimulerade till radikalt nytänkande. Båda dessa startade med ett helt nytt undervis-
ningskoncept, som kännetecknades av tvärvetenskap, problemorientering, arbete i grupp
och projektbaserat arbete i nära samarbete med det omgivande samhället. PU-enheten
medverkade till bildande av ett nätverk av lärare, som prövade dessa vid den tiden ofta
provocerande arbets- och studieformer i undervisningen för studenterna (PTG-gruppen).
En särskild aktivitet, som PTG-gruppen initierade var det s.k. Gotlandsspelet. Lärare
inbjöds att under en heldag planera för framtida utbildning inom den då helt fiktiva
högskolan på Gotland. Påtagligt var samstämmigheten vad gällde de nya idéerna.

I utbudet i mitten av 70-talet fanns en kurs i grupparbetsmetodik, under ledning av den
danske gruppsykologen Arne Sjølund, som kom att bli särskilt betydelsefull för oss och
många andra. Den blev för oss en modell vad gäller att som kursledare leva som man lär
och medvetet utforma kurser så att alla kan lära av upplevelserna i kurserna.

I bilaga 6 finns en beskrivning från 1974 av lärarfortbildningen, i form av ett utdrag ur
ett temanummer av LUM (Lunds Universitet Meddelar) om pedagogiskt utvecklings-
arbete. I detta utdrag ingår också två texter om UKÄ:s personalutbildning.

UKÄ:s kurser

PU-enheten vid UKÄ var tidigt ute med ett utbud av lärarfortbildningskurser på
nationell nivå. Det handlade ofta om kurser om 2–3 veckor på internat, med utveck-
lingsarbete på hemmainstitutionen inbyggt.

I Regeringens proposition 1971:38 skrev föredragande angående pedagogisk utbildning
för lärare m.m.:
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”Verksamheten innefattar f.n. lokala och centrala kurser samt i regel ämnesvis
ordnade konferenser och lokala lärardagar.  Erfarenheterna av denna
försöksverksamhet är mycket positiva, varför den bör expandera.”

Under Hans Jallings dynamiska ledning organiserades pedagogiska kurser, som för
många av kursdeltagarna ledde till nytänkande och lust att förändra undervisningen
inom den egna institutionen. Kursdeltagarna blev eldsjälar som utgjorde en väsentlig
drivkraft i den lokala verksamheten. Inte sällan ledde det till en rad för den tiden
banbrytande utvecklingsprojekt. Vissa kurser som gavs under första hälften av 1970-
talet var emellertid så kontroversiella till sin uppläggning att det hände att kursdeltagare
avbröt i vredesmod. Dessa kurser präglades av den inom andra utbildningssektorer
populära s.k. sensitivitetsträningen. Mötet med universitetslärarnas vetenskapliga
förhållningssätt blev för dramatiskt. Flertalet kursdeltagare kom dock tillbaka med
starka och transformerande upplevelser.

UKÄ arrangerade också andra kurser t.ex. pedagogisk-administrativa kurser för studie-
rektorer, och olika specialkurser och symposier samt de kurser för studievägledare som
vi skrivit om i kapitel 3. 1976 omvandlades UKÄ (Universitetskanslersämbetet) till
UHÄ (Universitets- och Högskoleämbetet). Sannolikt var det vid denna tid som den
tidigare centrala PU-enhetens fortbildningsuppdrag vidgades till att omfatta personal-
utbildning för samtliga personalkategorier inom högskolan. Hans Jalling var kvar som
chef för personalutbildningen vid UHÄ. Han var övertygad om vikten av internationella
utblickar varför alltfler kurser, än mer under kommande decennium, genomfördes i
andra länder – alltid i samverkan med lärare och ledare från universitet i dessa länder.

Innehållet

Innehållet i den pedagogiska lärarfortbildningen under 70-talet hämtades från olika håll,
bl.a. det utbildningsteknologiska systemtänkandet från 60-talet, den alternativa pedago-
gikens provocerande exempel (lagom mycket!) och exempel från den stora mängd
utvecklingsprojekt som genomfördes med hjälp av de särskilda projektmedlen från
UKÄ. Fokus var redan då på studenternas lärande och studenternas behov, och
innehållet hämtades inte enbart från pedagogik utan också från andra ämnesområden
som psykologi, sociologi, filosofi m.m. Kursernas utformning och kursdeltagarnas
upplevelser som ”elever” användes mycket medvetet som erfarenheter att reflektera
över och lära av, och vi använde rikligt med formativ utvärdering och samlade och
utvecklade egna ”verktyg”. Litteraturen bestod till att börja med mest av handböcker,
debattböcker och projektrapporter. Från mitten av 70-talet tillkom Martongruppens
bidrag, och deras bok ”Inlärning och omvärldsuppfattning” (Marton m.fl. 1977) kunde i
de kommande pedagogiska grundkurserna användas som kursbok, tillsammans med
någon valfri bok av annat slag. Det var då nytt för många av universitetets lärare att det
fanns universitetspedagogisk forskning, som de med stort intresse tog del av och disku-
terade både inom kursgruppen och med kollegor vid institutionen.

I den pedagogiska utbildningen hade vi stor användning för en sedan 1974 av UKÄ
årligen utgiven katalog om pågående forskningsprojekt med medel från UKÄ och om
genomförda eller pågående utvecklingsprojekt. Projekten kunde i katalogen sökas efter
ämnesområde eller pedagogisk frågeställning. Då den universitetspedagogiska forsk-
ningen inte var så omfattande vid denna tid utgjorde det materialet ett väsentligt tillskott
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till lärarnas studier. Katalogen bidrog också till kontakter mellan systerinstitutioner i
landet kring pedagogiska frågor.

Nationell samverkan

Redan från början samverkade PU-enheterna, med utbyte av idéer, erfarenheter och
material. Det gällde både PU-enheten inom UKÄ och de enheter som successivt
inrättades vid olika lärosäten. Utbytet gällde projektverksamheten och lärarfortbild-
ningen, och också finansiering, organisation och informationsinsatser m.m. (se vidare
kapitel 12).

Handlingsprogram för lärarfortbildning 1972/73 och 1974/75

I anslagsframställningen för budgetåret 1972/73 presenterade UKÄ ett handlings-
program för utbildning av lärare och annan personal inom universitets- och högskole-
området. Tidsplanen för förverkligande försköts emellertid. För 1973/74 planerades en
nationell pedagogisk kurs för universitetslärare om totalt fem veckor, en pedagogisk-
administrativ påbyggnadskurs speciellt för studierektorer samt en prefektkurs. Departe-
mentets föredragande anger emellertid i proposition 1974:1 att han vid medelsberäk-
ningen utgått från i huvudsak oförändrad verksamhet.

UKÄ och Hans Jallling uppdrog då åt en Lundagrupp lärare att formulera ett nytt
handlingsprogram. Gruppen bestod av 26 lärare från Lund som dittills deltagit i någon
av UKÄ:s pedagogiska kurser. Gruppen leddes av studierektorn vid företagsekonomiska
institutionen. Gruppens programförslag diskuterades och slutjusterades i samarbete med
oss vid PU-enheten i februari 1974.

Programmet var väl genomarbetat med förslag angående mål, kriterier för målupp-
fyllelse, innehåll, principer och ansvarsfördelning mellan centralt, lokalt och institu-
tionellt anordnad verksamhet. Syftet med lärarfortbildningen hade en stark betoning på
förändring och utvecklingsverksamhet, med koppling till målen för undervisningen av
de studerande. Följande mål formulerades:

1. Att skapa attityder och handlingsberedskap hos deltagarna i lärarfortbild-
ningen så att de kan ta initiativ till och genomföra utveckling av den akademiska
utbildningen
2. Att öka medvetenheten om den egna institutionens behov, möjligheter och
begränsningar så att gjorda erfarenheter av organisationsutveckling, nya peda-
gogiska aktiviteter och undervisningsförsök kan tillämpas i institutionens arbete
3. Att varje deltagare skall ge förslag till och/eller medverka i ett utvecklings-
program på den egna institutionen.

                         (Lunds universitet, 1974, sid. 2)

Programmet innehöll introduktionsutbildning, pedagogiska idékurser, ämnesanknutna
kurser och pedagogiska seminarier. Det var knutet till en traditionell akademisk karriär-
väg som lärare/forskare och var, med krav på obligatorium, avsett för lärare som
nyanställdes efter 1 juli 1976. Huvudsakligen gav programmet en struktur och var för
övrigt avsiktligt öppet till sin karaktär för att ge plats för variation och utveckling.
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Lundagruppens förslag låg sannolikt till grund för det handlingsprogram som UKÄ lade
fram till regeringen 1974/75. Utbildningsdepartementets föredragande anförde för
budgetåret 1976/77 följande:

”Jag delar UKÄ:s uppfattning att en systematiskt organiserad pedagogisk utbild-
ning av universitetslärare är betydelsefull. Jag är emellertid inte beredd att nu ta
slutlig ställning till det av UKÄ föreslagna programmet...”

(Proposition 1975/76:100)

Även följande år var departementet återhållsamt. Obligatoriet förverkligades inte, men
programmet levde vidare som riktmärke både inom UKÄ och vid vår lokala enhet. Mot
slutet av 1970-talet ombads Eva Falk Nilsson att publicera programmet i en internatio-
nell antologi ”Staff Development for the 1980s: International Perspectives” (Rhodes,
1980).

Omorganisation 1977 – Personalutbildningssektionen (PUS)

I samband med högskolereformen 1977 upphörde de öronmärkta medlen, och resurser
för de lokala PU-enheterna ingick i de reguljära anslagen till högskolorna, vilket innebar
att finansieringen skulle ske via den s.k. centrala uttaxeringen inom universitetet. Detta
ledde till ett ifrågasättande av behovet av en fakultetsgemensam PU-enhet vid LU.
Samtidigt skedde en omfattande omorganisation av förvaltningen. För PU-enheten blev
resultatet att den delades. En mindre enhet fanns kvar som PU-enhet, medan resurserna
för den pedagogiska utbildningen – såväl medel som personresurser (EFN och EÅ) –
fördes till en nybildad sektion, personalutbildningssektionen (PUS) inom administrativa
byrån. Till PUS fördes också en utbildningssekreterare, som inom personalenheten
påbörjat viss utbildning för administrativ och teknisk personal. Uppdraget för PUS blev
personalutbildning för samtliga personalkategorier inom universitet, och omfattade
också ledningsutbildning. Totalt gällde det drygt 5000 anställda, efterhand ökande till ca
6000. Enheten hade egen budget och en ledningsgrupp med stort inflytande från
personalorganisationerna. Vad gäller PUS’ verksamhet begränsar vi oss i fortsättningen
av denna skrift till att enbart beskriva den pedagogiska utbildningen för lärarna.

Pedagogiska institutionens kurs 1978/79

Pedagogiska institutionen gav 1978/79 en kurs i ”pedagogik, universitet och högskole-
pedagogik” 1–10 poäng. Kursen riktade sig till ”den som arbetar med utbildning och
undervisning inom högskolans ram” och gavs som enstaka kurs. Kursens mål var ”Att
kritiskt granska ett antal mera traditionella universitetspedagogiska modeller och i jäm-
förelse med dem presentera och analysera alternativa möjligheter till förändring och
förnyelse”. Eva Åkesson var en av de ganska få deltagarna. Eventuellt gavs kursen
ytterligare någon gång, men den kom inte att leva vidare in på 80-talet.

Vår första fakultetsövergripande pedagogiska grundkurs 1979

Vårterminen 1979 var tiden mogen för vår första allmänna pedagogiska grundkurs. Den
omfattade totalt tio dagars arbete, med fyra gemensamma bundna kursdagar och därtill
tid för självstudier och valmöjligheter mellan olika moduler. Under de inledande
dagarna, baskursen, togs upp ämnen som olika sätt att starta en kurs, kommunikation i
undervisningsprocessen, muntlig framställning, de studerandes arbetssituation och några
olika inlärningsteorier. För varje deltagare gjordes en individuell studieplan, för att
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såvitt möjligt anpassa utbildningen till den enskildes arbetssituation. Valet av moduler
skulle ske i samråd mellan den enskilde deltagaren, dennes studierektor och PUS’ kurs-
ledare. (Kursplanen för den första kursen finns i bilaga 7.) De pedagogiska grund-
kurserna fortsatte fram till mitten av 80-talet med en eller två kurser om året, vilket
ungefär svarade mot efterfrågan.

Några principer för utformningen som vi levt med och vidareutvecklat sedan 70-talets
uppbyggnadsarbete har vi samlat i ett särskilt kapitel, ”Lite om konsten att göra
högskolepedagogiska kurser”, kapitel 17.

Personalutbildning i tjänsten

I inbjudan till kursen för medicinska fakulteten 1972 skriver vi: ”Kursdeltagarna
förutsätts kunna delta i utbildningen med tjänstledighet med oavkortad lön enligt
KunglMaj:ts skrivelse 1970-12-04, i vilken det medges att akademisk lärare, som deltar
i universitetspedagogisk kurs får uppbära oavkortad lön.” I ett medbestämmandeavtal
inom den statliga sektorn (MBA-S) blev det också fastslaget att all personalutbildning
skulle ske i tjänsten. De första åren fick institutionerna därför ekonomisk kompensation
för arbetstiden för deltagande i de pedagogiska grundkurserna. Denna kompensation
slopades dock efter några år.

Läget inför 1980-talet

Vid ingången till 1980-talet hade vi samlat mycket erfarenhet av pedagogisk utbildning
för universitetets lärare med olika former och innehåll, och verksamheten hade
etablerats med goda förutsättningar för fortsatt uppbyggnad och utveckling. Lärarfort-
bildningen var separerad från PU-enheten och sammanförd med övrig personal-
utbildning inom LU i en nybildad enhet, PUS. Därmed ändrade verksamheten karaktär
från det att lärarfortbildningen varit en del av utvecklingsarbetet till att en del pedago-
giskt utvecklingsarbete blev en följd av lärares deltagande i pedagogisk utbildning. Vi
hade utprovat former och innehåll för en fakultetsövergripande kurs om tio dagar, som
mottagits positivt av lärare och deras institutioner, och som kunde ges regelbundet i
fortsättningen. Det fanns många goda exempel på pedagogisk förnyelse, och en kader
av lärare som under 70-talet medverkat i utvecklingsarbete och vars erfarenheter vi
kunde använda i den pedagogiska utbildningen. Värdefullt var också det samarbete som
etablerats nationellt mellan de pedagogiska konsulterna i landet.
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6 1980-talet:  Breddning av utbudet

Lärarfortbildningen breddas

Början av 80-talet var för personalutbildningssektionen (PUS) en tid av konsolidering
och breddning av det totala utbudet av personalutbildning för alla personalkategorier.
De pedagogiska grundkurserna fortsatte med en till två kurser per läsår. Därtill kom
efterhand nya verksamheter för lärarna med inriktning mot ledningsutbildning, institu-
tionsutveckling, språkutbildning med suggestopedimetod, datorutbildning och annan
lärarfortbildning inom det s.k. ”Core Curriculum-programmet”. Vi började också vända
oss till forskarna med kurser som ”Vetenskaplig handledning” och ”Kreativt tänkande
och Problemlösning”. Flera av dessa verksamheter, som ingått i lärarnas kompetens-
utveckling, beskriver vi närmare i kapitel 14 och 15.

Lärarfortbildningen bedrevs också fortsatt i många olika former. Det har aldrig handlat
om enbart kurser. En viktig inspirationskälla för oss och många lärare var t.ex. våra
idéseminarier, som startade 1981. De beskrivs i kapitel 14, och finns förtecknade i
bilaga 14. Den pedagogiska utbildningen begränsades inte heller till enbart lärarna, då vi
menade att flera andra personalkategorier än lärarna var med och präglade studenternas
studiemiljö. Vissa hade en tydlig egen pedagogisk funktion som studievägledare och
bibliotekarier. Trots denna breddade verksamhet utgjorde den pedagogiska utbild-
ningen bara en liten del av PUS’ verksamhet.

Expansionen underlättades av att vi våren 1983 fick flytta från vindsvåningen i ”gamla
lungkliniken” till lokaler i universitetshusets huvudbyggnad. Där fick vi en nära nog
idealisk utbildningslokal.

Litteratur och forskningsresultat

Efterhand kom det betydande tillskott av litteratur och forskningsresultat. Vi har gjort
ett särskilt kapitel (nr 13), där vi presenterar böcker som använts i den pedagogiska
utbildningen eller på annat sätt varit betydelsefulla under årens lopp. Detta som ett sätt
att illustrera utvecklingsprocessen via boktitlar. Inte minst ökade internationellt till-
gången till artiklar av tillämpad karaktär kring en mängd frågor rörande högre utbild-
ning. Dessa kom till flitig användning inom ramen för de pedagogiska kurserna och
bidrog till nya perspektiv.

Kurser på sektorsnivå (fakultetsnivå)

1981/82 infördes försöksvis en ny beslutsordning för personalutbildningen. Lunds
universitet var vid denna tid administrativt indelat i fem sektorer, t.ex. en gemensam för
teknik och naturvetenskap. Varje sektor hade en egen förvaltningsnämnd.
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Universitetsstyrelsen avdelade resurser till den gemensamma verksamheten och anmo-
dade dessutom varje förvaltningsnämnd att för personalutbildning minst avsätta ett av
styrelsen bestämt belopp. Två år senare minskade den centrala styrningen ytterligare –
resurserna för sektorernas personalutbildning ansågs ingå i totalramen för varje sektor.

Förutom de pedagogiska grundkurser som gavs centralt inom universitetet utvecklades
till följd av denna ordning sektorspecifika alternativ, dock oftast planerade och
genomförda i samarbete mellan ansvariga inom sektorn (motsv.) och oss inom PUS. En
fördel med denna ordning var att utbudet expanderade och inte i lika hög grad
begränsades av snäva centralt avsatta ekonomiska resurser och låg bemanning vid PUS.

Vi tar här upp fyra exempel på sådan sektorsspecifik verksamhet:
* Medicinska fakulteten inrättade1982 en enhet för medicinsk pedagogik med en egen
heltidsanställd pedagogisk konsult. Med starkt tryck från studentrepresentanterna inom
läkarlinjen och snabbt beslut av dekanus tillskapades en kortare pedagogisk grundkurs
om en vecka. Kursen blev tidigt obligatorisk för erhållande av docentur, och gavs
regelbundet i fortsättningen.
* Inom det tekniska och naturvetenskapliga området gavs 1985–1989 en kurs i presenta-
tionsteknik och undervisningsmetodik (”Ut med kunskapen”), omfattande två veckor.
* Språkvetenskapliga sektionen startade 1989 ett språkpedagogiskt forum med en serie
seminarier, och detta fortsatte sedan under 90-talet.
* Då statsmakterna 1984 överraskande beslöt att lägga ner antagningen till grundutbild-
ningen för tandläkare vid Tandläkarhögskolan, genomförde vi ett särskilt program
”PROFFS-projektet” (uttyds Pedagogiskt Rustade Odontologer För Fortbildning i
Samverkan). Programmets direkta syfte var kompetensutveckling för uppbyggnad av
avgiftsfinansierade kurser för tandläkare. Ett indirekt resultat var emellertid att fakul-
teten under denna tid kunde hålla intresset för undervisning och pedagogisk utveckling
vid liv. Då kunde fakulteten också bygga vidare på ett ganska dramatiskt utvecklings-
projekt med ”studentcentrerad utbildning”, som startat 1978 vid institutionen för
röntgendiagnostik. Detta ledde till kontakt med filosofin kring och metoderna för
Problembaserad Inlärning (PBI). Utbildning och studieresor kring PBI intensifierades
och bidrog till i att Tandläkarhögskolan enligt riksdagsbeslut i maj 1990 gavs tillstånd
och resurser att återuppta grundutbildningen. Samtidigt bytte man namn till
Tandvårdshögskolan.

Senare under 80-talet bedrevs också några kurser på sektorsnivå inom eller i samverkan
med ett omfattande utvecklingsprojekt som vi startade 1986 (se vidare nedan).

Otillräckligt och spretigt

Erfarenheterna av de pedagogiska kurserna som gavs av PUS var genomgående mycket
goda, att döma av entusiasmen hos kursdeltagarna sådan den kom till uttryck under
kursernas gång och i kursvärderingarna. Många ansåg att kurserna borde vara obliga-
toriska. Trots detta var tillströmningen låg, utom från några institutioner som i sin
personalplanering lagt in att skicka nyanställda lärare på kurs. Samtidigt räckte inte de
centrala resurserna till för mer än en eller två pedagogiska grundkurser per år, och det
fanns därför inte underlag för att erbjuda fler kurser.

Vid mitten av 80-talet var utbudet av kurser för lärare också ganska spretigt. Med anled-
ning av universitetets ”tredje uppgift” – att informera om forskningen till mottagare
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utanför universitetet började det dyka upp särskild utbildning för forskningsinformation
på flera nivåer inom universitetet. Innehållet i utbildningen i forskningsinformation och
den pedagogiska grundutbildningen var delvis överlappande, speciellt vad avsåg
forskarnas kommunikationsfärdigheter.

1984 kom FRN (Forskningsrådsnämnden) i en rapport med förslag angående utbildning
i forskningsinformation inom högskolan.

Projekt för utveckling av fortbildningsmöjligheterna

Behovet av en översyn av möjligheterna till fortbildning för universitetets lärare, i syfte
att bättre utnyttja gemensamma resurser, blev efterhand allt mer uppenbart. 1986 var
tiden mogen. Genom bidrag från FRN kunde de lokala resurserna förstärkas, så att vi
kunde starta ett treårsprojekt. Projektrubriken var ”Integrerad utbildning för forsknings-
information.” En docent i teoretisk fysik, som engagerat sig mycket i kurser i
forskningsinformation, knöts till projektet på deltid.

Syftet med projektet beskrevs i den första ansökan till FRN så här:
- stimulera intresset och öka utbudet av möjligheter till utbildning för

lärare/forskare
- klargöra vissa ramar, främst meritvärde och arbetstidsvillkor
- genom en integrerad inventering av behov och önskemål få underlag för mer

långsiktig planering och beslut om kommande ramar och ansvarsfördelning för
utbildning av lärare och forskare vid Lunds universitet

Verksamheter inom projektet

En rad olika verksamheter bedrevs inom projektet, delvis integrerade med den verksam-
het som fortsatte parallellt med detta inom PUS. Det första steget var en idéinvente-
ringsfas, inklusive intervjuer med lärare och representanter för studentkåren, och insam-
ling av goda exempel från andra håll i landet och några utländska exempel.

Två utländska modeller var särskilt inspirerande. Den ena var en ”Code of practice on
academic staff training in universities”, som utvecklats 1987 under ledning av The
Committee of Vice-Chancellors and principals of the Universities of the United
Kingdom. Den var mycket tilltalande för oss, och överensstämde delvis med vad som
kom att bli vårt principförslag. Den andra fann vi vid universitetet i Greifswald, där man
hade en betydligt mer omfattande pedagogisk grundutbildning och också en regelbundet
återkommande konferens för lärarna (tre dagar på internat) kring något aktuellt hög-
skolepedagogiskt tema. Dessa exempel styrkte oss i föreställningen att skulle gå att nå
en betydligt högre professionell kompetens hos universitetslärarna, och att det skulle
vara rimligt att investera mycket mer tid i detta.

Ett viktigt steg i projektet var samråd med personer i ledande ställning inom universitets
olika områden. Det ledde direkt till nya intressanta försöksprojekt.

Bland försöksverksamheterna minns vi särskilt ”Det pedagogiska lyftet” inom det
samhällsvetenskapliga området. Projektet startade i hösten 1988 med att vår kollega
Torgny Roxå, som nyligen anställts, genomförde en mycket omsorgsfull intervju-
omgång med samtliga studierektorer från de 18 olika institutionerna. Därefter inbjöds
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studierektorerna till en tredagars internatkurs i november. För deltagarna var det en
ovan och positiv erfarenhet att träffas över ämnesgränserna. Det blev tillfälle att testa
kursinslag från de pedagogiska grundkurserna, och att utarbeta en handlingsplan för
fortsättningen. Entusiasmen var stor. Emellertid inträffade kort därefter byte av dekanus
för området, och utbildningsledaren lyckades inte få gehör för planerna för fortsätt-
ningen. Projektet fick därför ett tvärt slut. Modellen att starta med en form av ”testkurs”
kom emellertid att bli förebild för andra områden i början på 90-talet.

Inom Tandvårdshögskolan blev försöksverksamheten mera långsiktigt framgångsrik.
Man utvecklade i samarbete med PUS en modell för stegvis pedagogisk utbildning. De
första kurserna – en pedagogisk grundkurs, 2 veckor, och en ”tutorkurs”, 1 vecka –
startade  89/90.

Inom projektet blev det också utrymme för utbildning för utbildare av universitetets
lärare – bl.a. stöd till en lärargrupp, ”Dundergruppen”, för utveckling av kompetens för
användning av datorer i undervisningen.

En lång rad kurser/utbildningar genomfördes, som led i att prova ut moduler för den
pedagogiska utbildningen. Eftersom projektet bedrevs med stöd från Forskningsråds-
nämnden prioriterades kurser av betydelse för utbildning i kommunikationsfärdigheter
och forskningsinformation, som t ex ”Slagkraftig presentation”, ”Våga tala”, ”Process-
orienterad skrivpedagogik”, ”Desk Top Publishing” och ”Slagkraftig Poster”. Det blev
också utrymme för två pedagogiska idékurser, en seminarieserie om metodutveckling i
språkutbildningen, och några lärarkurser på institutionsnivå.

1988/89 gjorde vi en omfattande inventering avseende den totala personalutbildningen
vid Lunds universitet. Vi skickade till samtliga institutioner och avdelningar (ca 210) en
enkät ”Önskemål om personalutbildning”. I enkäten listade vi ett 70-tal tänkbara utbild-
ningsinsatser och bad institutionen kryssa för vilka de önskade, hur många platser de
önskade och till vilken person inbjudan skulle skickas. Syftet var dels att ge oss ett
underlag för planering och prioritering, dels att göra institutionerna uppmärksamma på
möjligheterna.

Vårt principförslag 1989

1989 var vi klara med ett principförslag. Det innebar en grundmodell med successiv
kompetensutveckling kopplad till lärarens karriärutveckling. I modellen beskrevs följan-
de fem steg:

     Kommunikationskurs 2veckor inom forskarutbildningen

     Inskolning och handledning
     på institutionen 1 vecka under första tjänstgöringsåret

med undervisningsuppgifter

     Pedagogisk grundutbildning 3 veckor under första tjänstgöringsåret
med undervisningsuppgifter

     Successiv utbildning
     individuellt program 10 veckor under de fem därpå följande

tjänstgöringsåren
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     Fortbildning, rätt till             minst   1 vecka årligen under resten av
tjänstgöringen

I principförslaget ingick också förslag om organisation, förstärkning av de pedagogiska
ledningsfunktionerna och en översyn av meritering och meritvärdering.

Speciellt kan man notera att kommunikationskursen och den pedagogiska grundutbild-
ningen föreslogs bedrivas per fakultet/område eller i samarbete mellan fakulteter, något
som blivit bestående inom Lunds universitet sedan dess.

För inskolningen och handledningen av nya lärare skulle finnas särskilda ”mentorer”,
som också skulle ha ett medansvar för de individuella utbildningsprogrammen.

Den successiva utbildningen kunde ha två ganska skilda uppläggningar – projekt
och/eller specialkurser.

Projektet dokumenterades i juni 1990 i rapporten ”Ökade möjligheter till fortbildning
för universitetets lärare” (Falk Nilsson, Åkesson & Kjöllerström, 1990).

Högskoleutredningen – Grundbulten

Riksdagen beslöt i maj 1987 att ”som sin mening ge regeringen till känna att det är
ytterst angeläget att man snarast finner former för praktisk-pedagogisk utbildning för
lärare som avlagt doktorsexamen”. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) spädde på
med att i juni 1988 överlämna en skrivelse till regeringen i vilken man pekade på en rad
brister: den pedagogiska meriteringen och den pedagogiska utbildningen av högskolans
lärare, inriktningen på okritiskt inhämtande av detaljkunskaper, dålig anpassning av
examinationen till målen och brister vad gällde metoder för kursutvärderingar.

1989 tillsatte regeringen en ny utredning ”Utredningen om vissa undervisningsfrågor”,
Högskoleutredningen. Enligt direktiven skulle utredningen klargöra innebörden och
hållbarheten i kritiken mot utbildningen i högskolan. Förutom analyser av en hel del
andra frågor skulle utredningen föreslå åtgärder. Direktiven var ganska öppna, i synner-
het vad gällde tänkbara åtgärder.

Ordförande var Håkan Westling, rektor vid Lunds universitet, även ordförande i
Svenska Akademiska Rektorskonferensen. Han ställde som villkor att sekretariatet
skulle vara stationerat i Lund och bad Eva Falk Nilsson att på heltid vara huvudsekre-
terare. Senare tillkom ytterligare personal. Kommitténs sammansättning betraktades för
den tiden som ovanlig då den bestod av enbart akademiker – lärare och studenter. Även
arbetssättet var ovanligt för den tidens statliga utredningar. Redan från starten föreslog
ordföranden att utredningen skulle arbeta helt öppet. Han underströk att resultaten inte
skulle vara enbart ett SOU-betänkande på en dammig hylla, utan de flesta av förslagen
till åtgärder borde vara på väg att genomföras den dag utredningen överlämnade sitt
betänkande. Arbetsinstrumenten var mångfaldiga: överläggningar med olika
målgrupper, konferenser, projekt, det löpande informationsbladet ”Grundbultinen”,
remisser, enkäter etc. Vid en senare uträkning kunde kommittén hävda att den direkt
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hade haft kontakt med mer än 3000 lärare och studenter och indirekt genom enkäter etc.
kontakt med ytterligare 7000–8000 personer inom högskolan.

Högskoleutredningen tog sig namnet Grundbulten, eftersom kommittén menade att
högskolan var en grundbult i samhällets utveckling och att grundutbildningen var
grundbulten inom högskolan. Fokus i hela utredningsarbetet var grundutbildningens
status inom högskolan. En mängd områden togs upp till analys och förslag: studenter
och lärare, undervisning och examination, kvalitet och utvärdering, meritering och
kompetensutveckling, organisation, ledning och resurser. Enligt ett tillägg till direktiven
skulle utredningen också granska lärartid per student, något som varierade kraftigt
mellan fakulteterna. Genom denna breda ansats underströks att de olika aspekterna på
högre utbildning inte kan behandlas separat. Vi begränsar oss emellertid här till
utredningens förslag till kompetensutveckling för lärarna. Förslaget, som vi beskriver i
kapitlet om 1990-talet var starkt inspirerat av – och i det närmaste identiskt med – PUS’
förslag i projektet vi beskrivit ovan. Det hade vid det laget också diskuterats vid möten
med många kollegor vid de pedagogiska utvecklingsenheterna runt om i landet.

Läget inför 1990-talet

Vid ingången till 1990-talet hade den pedagogiska kompetensutvecklingen ”vind i
seglen”. Vi hade genom ökade resurser haft möjlighet att förutom grundkurserna
genomföra och utvärdera en mängd specialkurser. Verksamheter på fakultetsnivå hade
etablerats eller åtminstone börjat spira. Det av ledningen initierade ”Core-curriculum-
programmet” hade bidragit till uppmärksamhet och erkännande av lärarnas behov av
fortbildning. I ett omfattande projekt kom vi fram till ett systematiskt principförslag.
Riksdagen och SFS tryckte på och Högskoleutredningen, Grundbulten, hade börjat
arbeta.
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7 1990 – 1995:  Expansion

1990-talet blev ett årtionde med mycket kraftig expansion för den pedagogiska
utbildningen. Inom flera av universitetets områden hade man redan 1990 börjat bygga
upp verksamheter i linje med förslagen från vårt projekt. Högskoleutredningens förslag
innebar en förstärkning av målbilden, och dessutom tillkom särskilda medel – först s.k.
RALS-medel, och sedan särskilda medel för kvalitetshöjande åtgärder – som bidrog till
att utvecklingen satte fart.

RALS-medel

I början av 90-talet tilldelades universiteten och högskolorna särskilda stimulansmedel
för kompetensutveckling, de s.k. RALS-medlen (Ramavtal om löner för arbetstagare
inom det statliga området). Dessa medel anvisades efter centrala avtal mellan
Arbetsgivarverket och de centrala arbetsorganisationerna och öronmärktes för kompe-
tensutveckling. Lunds universitet tilldelades ca 6 miljoner för perioden 1990/91 och
1991/92. Inom universitetet fördelades dessa efter planförfarande på en rad verksam-
heter för olika personalkategorier. Detta ledde generellt till att medvetenheten om
kompetensutveckling ökade, och därmed ambitionsnivån.

Högskoleutredningens förslag

I högskoleutredningens betänkande ”Frihet, Ansvar, Kompetens, Grundutbildningens
villkor i högskolan” (SOU 1992:1) underströks att kompetensen hos de anställda är helt
avgörande för en organisation, som ägnar sig åt kunskapsutveckling. Utredningen
pekade på flera viktiga områden för utveckling av lärarnas kompetens. Vi återger här
endast förslaget till handlingsprogram för pedagogisk utbildning. Programmets principi-
ella uppbyggnad var i det närmaste identiskt med det förslag som Eva Falk Nilsson hade
med sig från vårt projekt (se kapitel  6):
______________________________________________________________________

Del i programmet Omfattning Tidpunkt
motsvarande

A. Grundläggande utbildning totalt 6 veckor

a) Introduktion 2 arbetsveckor inom forskar-
utbildningen

b) Inskolning 1 arbetsvecka direkt vid anställning

c) Pedagogisk grundutbildning 3 veckor under första tjänsteåret
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B. Successiv utbildning 2 veckor per år under de fem följande 
tjänsteåren

C. Fortbildning 1 vecka per år fr. o. m. år 7

_____________________________________________________________________________________
(Ur SOU:1992:1)

Några av utredningens slutsatser och förslag var följande:
* för behörighet som lärare skall krävas genomgång av den första delen – del A, 6
veckor
* för behörighet som docent skall dessutom krävas del B, ytterligare 10 veckor
* för samtliga lärare skall den andra delen (del B) vara en skyldighet inom tjänsten
* den tredje delen (del C) 1 vecka per år, skall vara en rättighet
Förslagen omfattade också innehåll, ansvarsfördelning inom högskolan, organisation
och utbyggnadstakt.

Särskilda medel för kvalitetshöjande åtgärder

I högskoleutredningens betänkande var lärarnas kompetensutveckling ett prioriterat
område. Sannolikt som en följd av förslagen tilldelades universiteten och högskolorna
1993 särskilda ”medel för kvalitetshöjande åtgärder bl. a. pedagogisk utbildning av
universitetens och högskolornas lärare och externa examinatorer”. Detta skedde inom
ramen för ett mer omfattande regeringsbeslut (20 augusti 1992), som också handlade
om andra kvalitetsåtgärder, bl.a. forskarutbildning för universitetslärare.

De särskilda medlen omfattade totalt 170 miljoner kronor under fyra budgetår, 1992/93
– 1995/96, varav ca 25 miljoner tillföll Lunds universitet. Ett villkor var att det utarbeta-
des ”program för lärarnas kompetenshöjning och övriga kvalitetsåtgärder”. Lunds
universitets program var klart 1 december 1992 (Lunds universitet, 1992),

Regeringen fattade sedan i april 1993 beslut om fördelning av medlen, och i beslutet
angavs också ett mål:

”Universiteten och högskolorna skall i sin planering av de kvalitetshöjande
åtgärderna ha som mål att erbjuda samtliga lärare vid universiteten och
högskolorna pedagogisk utbildning”

Efter regeringsbeslutet kunde rektor 1993-05-06 fatta ett första beslut angående fördel-
ning av medlen. I beslutet markerades som universitetets mål, vid sidan av de mål som
regeringen uppställt:

”Målet är att den grundläggande pedagogiska utbildningen för lärare under den
kommande treårsperioden byggs upp till sådan omfattning och kvalitet att den i
fortsättningen kan utgöra reguljär befattningsutbildning för nyanställda lärare”

Totalt användes minst 16,4 miljoner av de 25 till pedagogisk utbildning. Ansvaret för
pedagogisk utveckling, inklusive den pedagogiska utbildningen hade i början av 90-talet
decentraliserats till områdena ännu tydligare än tidigare. Medlen för 1992/93 fördelades
därför direkt till områdena, och medlen för 1993/94 och framåt fördelades sedan
successivt efter planförfarande. PUS fungerade dock som nav för verksamheten. Fler-
talet områden förlitade sig på medverkan från PUS i planering och genomförande av
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den pedagogiska utbildningen. Det skedde på kostnadsbas, med successiva avtal. Efter
förslag från områdena avdelades också medel för vissa gemensamma satsningar för att
stärka den pedagogiska utbildningen, främst utbudet av seminarier och specialkurser,
totalt ca 1,5 miljoner.

Som stöd för arbetet inrättade rektor 1993 en särskild samrådsgrupp för kvalitetshöjande
åtgärder. Fr.o.m. 1994/95 ersattes samrådsgruppen, liksom universitetets ledningsgrupp
för utvärdering, av ett nyinrättat kvalitetsråd. Flera områden inrättade också särskilda
kommittéer för att driva fram pedagogisk utbildning och utvecklingsarbete inom
området.

Testkurser och fortsatta program

En utgångspunkt för uppbyggnaden av den grundläggande pedagogiska utbildningen
var först vårt förslag från projektet, och sedan högskoleutredningens förslag:
kommunikationskurs  i forskarutbildningen, inskolning  på institutionen under ledning
av särskilda mentorer, och någon form av pedagogisk grundkurs.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MN-fak) startade sitt program, med förebild
från ”pedagogiska lyftet” inom samhällsvetenskapliga fakulteten på 80-talet, med en
tredagars ”testkurs” för studierektorer 1991. Där fick deltagarna pröva på möjliga kurs-
inslag och diskutera innehålls- och ramfrågor, så att de kommande kurserna skulle
fungera så bra som möjligt för fakulteten. Detta gav en god förankring och en stark
känsla av ägandeskap. Det ledde till att det gavs en eller två pedagogiska grundkurser
om året i fortsättningen, omfattande 2 veckor, och ett efterhand utbyggt program med
kommunikationskurser, 3 veckor, och introduktion för doktorander, som delvis kom att
stå som modell för andra områden.

Lunds tekniska högskola (LTH) gav kommunikationskurser, 3 veckor, och docent-
kurser, 6,5 dagar, från 91/92, och gjorde 93/94 en mer omfattande ”planeringskurs”,
som utvecklades till en återkommande ”pedagogisk inspirationskurs”, 3 veckor

Området för humaniora och teologi (HT-området) följde också MN-fak:s exempel och
gav en testkurs 1993, och sedan årligen en ”Kurs i praktisk universitetspedagogik”
omfattande 3 veckor, och kommunikationskurser om 2 veckor.

Inom samhällsvetenskapliga fakulteten (S-fak) valde man en annan strategi. Fakultetens
allmänna beslutsordning var starkt decentraliserad till de 18 institutionerna (motsv.).
Efter förfrågan till institutionerna beställde man från PUS en Mentorskurs. Mentorn
skulle vara en mer erfaren kollega med uppdrag att ge stöd åt yngre kollegor. Två
Mentorskurser om vardera en vecka kursbunden tid genomfördes i samverkan 1993/94
och 1994/95. Till dessa inbjöds även mentorer från Juridiska fakulteten. Ett påtagligt
problem var att många av deltagarna inte själva hade deltagit i någon pedagogisk kurs
tidigare. 1995 beslöt därför S-fak att organisera en första gemensam ”lärarkurs för
samhällsvetare”, 2 veckor, som sedan åtföljdes av åtminstone en sådan kurs per år.

Juristerna kom 93/94 igång med en kurs i presentationsteknik, 1 vecka, och 94/95 en
lärarkurs, 2 veckor.
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En ambition har för all den pedagogiska utbildningen varit att koppla den till
utvecklingsarbete inom grundutbildningen för studenterna. Särskilt tydliga exempel på
detta fanns inom medicinska och odontologiska fakulteterna som prioriterade
systematisk och kontinuerlig kompetensutveckling som stöd för omläggningen av
grundutbildningen till PBI, problembaserad inlärning, både i form av kurser och kortare
seminarier och workshops. Medicinska fakulteten fortsatte också med lärarkurser
(docentkurser), 1 vecka, ett par gånger om året, och började bygga ut fördjupnings-
möjligheter av olika slag: presentationskurs, 4 dagar, tutorkurs, 1,5 dagar, och case-
metodik, 1,5 dagar.

Odontologiska fakultetens modell, som utvecklades i samarbete med PUS, har rapporte-
rats i deras rapportserie om utbildning (Rohlin m.fl. 1992): ”Kompetensutveckling i en
lärande organisation under år 1990 – 1992”. Den innehöll förutom pedagogisk grund-
kurs, 2 veckor, som riktade sig till all personal inom fakulteten, kurser om ca 1 vecka
vardera för utveckling av specifika färdigheter, t.ex. tutorkurs, klinisk handledning, pro-
blemlösning. Som ett tredje steg ingick utbildning för utbildningsplanering och ledar-
skap. Vidare organiserades seminarier, workshops och veckomöten mellan utbildnings-
ansvariga och tutorerna eller med handledarna. Vid dessa behandlades mycket konkreta
frågor och de hade också en spin-off effekt för utvecklingen av lärarnas egna ämnes-
kunskaper.

För lärarhögskolan och musikhögskolan var förutsättningarna speciella, eftersom så gott
som alla lärare kunde förväntas ha genomgått någon grundläggande pedagogisk utbild-
ning. Deras program kom därför att huvudsakligen bestå av påbyggnadskurser och
seminarier. Lärarhögskolan satsade dock också på obligatorisk pedagogisk/didaktisk
utbildning för nyanställda.

Seminarier och specialkurser

Förutom att PUS medverkade i planering och genomförande av mycket av det som
gjordes på områdesnivå, genomfördes av PUS som tidigare och i ökad omfattning
seminarier, workshops och specialkurser över områdesgränserna. (Se vidare i kapitel 14
och 15).

En del av medlen för kvalitetshöjande åtgärder avdelades för ett ”Forum för datorstödd
utbildning”, med syftet att stimulera intresset kring och stödja en ökad användning av
datorstödd undervisning. Det leddes av prorektor och hade en egen projektledare, som
lokalmässigt placerades hos oss för att underlätta samarbete med PUS reguljära utbild-
ning. Bl.a. bildades ett ”nätverk för datorstödd utbildning”. (Se vidare i kapitel 15).

Samverkan med pedagogiska institutionen

Inom ramen för vårt projekt på 80-talet hade EFN tagit kontakt med universitetets två
pedagogiska institutioner – pedagogiska institutionen inom samhällsvetenskapliga
fakulteten och institutionen för pedagogik inom lärarhögskolan – för att undersöka
intresset för samarbete. Vid den tidpunkten ledde det dock inte till någonting.

I november 1992, inom ramen för remissbehandling av universitetets program för de
kvalitetshöjande åtgärder, överlämnade Pedagogiska institutionen ett ”Program för
lärarnas kompetenshöjning m.m.” Centralt i detta program var ”utbildning/utveckling
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kring de studerandes ämnesrelaterade studieproblem och hur dessa kan mötas med
förbättrad kommunikation”. Områdenas kontaktpersoner valde emellertid att gå vidare
med det program som utarbetats gemensamt inom universitetet, och som byggde på
högskoleutredningens förslag.

Vi tog kontakt med pedagogiska institutionen igen, och det ledde till att vi våren 1994
kunde erbjuda en ”forskningscirkel kring studenters lärande”, under ledning av
professorn i pedagogik.

Samarbete nationellt

Alla universitet och högskolor hade i början på 90-talet utmaningen att bygga upp en
pedagogisk befattningsutbildning, genom högskoleutredningens förslag och att man fick
särskilda medel för kvalitetshöjande åtgärder. Det blev därför naturligt att vi intensi-
fierade samarbetet inom det nationella nätverket för pedagogiska konsulter. Förutom att
de årligen återkommande nationella konsultmötena nu fokuserades på denna uppgift, så
tog vi också bl.a. initiativ till en konferensresa till Oxford och en nationell kurs för
kursledare. En fylligare beskrivning av det nationella samarbetet finns i kapitel 12.

Betydelsefulla tillskott fick vi också genom det Centrum för Case-metodik som etable-
rades i Stockholm, och de konferenser om PBI och PBL som gavs i Linköping. Detta
beskrivs närmare i kapitel 15.

Enkät angående lärarnas pedagogiska utbildning

För att få kvantitativa utgångsdata och underlag för den fortsatta planeringen inom
Lunds universitet tog samrådsgruppen initiativ till en kartläggning av lärarnas pedago-
giska utbildning. En enkät skickades i april 1994 från utvärderingsenheten via prefek-
terna till samtliga lärare. 2503 lärare vid 218 institutioner besvarade enkäten, vilket
innebar ca 70% av lärarna. Av enkäten framgick bl.a. att intresset bland lärarna för
pedagogisk utbildning var stort: 30% angav att de var mycket intresserade, och 53% att
de var ganska intresserade av (mer) pedagogisk utbildning. I anslutning till enkäten
fanns också möjlighet att aktivt anmäla intresse för pedagogisk utbildning. Ca 1000
lärare utnyttjade den möjligheten. Detta tyder på att enkäten också bidrog till att öka
uppmärksamheten kring pedagogisk utbildning.

Brist på resurspersoner

I en redovisning 1994 konstaterade vi sammanfattningsvis
- att uppbyggnaden av pedagogisk utbildning hade tagit fart inom universitetets

alla  områden,
- att resultaten dittills var mycket goda,
- att mycket av tidigare attitydproblem hade försvunnit, och
- att det var bristen på lärare för pedagogisk utbildning som var den starkast

begränsande faktorn.

Vår bedömning var att det behövdes 5–8 anställningar som pedagogisk konsult, utöver
vad som redan fanns på områdesnivå, för att man skulle kunna ge grundläggande
pedagogisk befattningsutbildning reguljärt, och fortbildning och konsultstöd i paritet
med detta. Inom PUS kunde 1993 sammanlagt motsvarande två anställningar användas
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för den pedagogiska utbildningen. Det blev också tidigt uppenbart för områdena, som
hade ansvaret och pengarna, att bristen på resurspersoner inom PUS var en ”flaskhals”,
och att beställningar inte kunde tillgodoses utan måste skjutas framåt i tiden. Diskrepan-
sen mellan målsättning och resurser blev allt tydligare.

Svårigheterna var flera. Det handlade både om att finna lämpliga personer och om att
rekrytera dem och behålla dem med de oklara förutsättningar som fanns vad gällde
resurser och karriärmöjligheter. Det var inte särskilt attraktivt för en lärare att bli byrå-
direktör inom personalenheten. Vi projektanställde och köpte loss lärare från institu-
tioner, men det var otillräckligt och sårbart. Därför såg vi oss nödsakade att börja driva
frågan om klargörande av förutsättningarna och någon form av omorganisation.

Omorganisation 1995 – Universitetspedagogiskt Centrum (UPC)

Ett klargörande av förutsättningarna blev för oss ett omfattande och tidskrävande arbete
med diskussionsunderlag, behovskalkyler och överläggningar av olika slag. Vi fick stöd
från områdesrepresentanterna i samrådsgrupp och kvalitetsråd, men efter ett antal över-
läggningar med förvaltningschefen blev det i november 1994 tvärstopp. Regeringens
besparingssignaler kunde innebära nedskärningar för universiteten om 10–15%, och i
det läget fanns enligt förvaltningschefens bedömning inte förutsättningar att driva
frågan om eventuell omorganisation.

Situationen var kritisk. Skulle vi ge upp eller försöka hitta något sätt att komma vidare?
Framåt våren 1995 fick vi stöd från två håll. Chefen för personalenheten (som PUS vid
den tiden ingick som en enhet i) föreslog tillskapande av en basorganisation för pedago-
gisk utbildning för lärare, dock utan påtaglig effekt. Då ingrep prodekanus för MN-
fakulteten, och fick med sig dekanerna för LTH och området för humaniora och teologi
i att föreslå förvaltningschefen att låta områdena/fakulteterna helt ta över ansvaret.

PUS fick i uppdrag att skriva en PM inkl kostnadskalkyler, och efter en remissrunda
beslöt rektor i juni 1995 om ”Inrättande av Universitetspedagogiskt centrum vid Lunds
universitet” (UPC). Arbetsuppgifterna för centrumet omfattade

”att bedriva pedagogisk fortbildning för universitetslärare över områdes-
gränserna
att bevaka frontområden vad gäller pedagogisk FoU,
att medverka i pedagogisk utbildning och utveckling av undervisningen inom
områden, sektioner och institutioner,
att ge konsultstöd till grupper och enskilda lärare för utveckling av undervis-
ningen samt
att tillhandahålla material för pedagogisk utbildning.”

En ledningsgrupp inrättades med representanter för områdena, en företrädare för studen-
terna och en företrädare för personalorganisationerna. Finansieringen löstes genom en
kombination av basfinansiering direkt från områdena och köp/sälj-finansiering av
medverkan inom områden och institutioner. Rektorsämbetet ”köpte” några arbetsveckor
från UPC för ett minimum av stabsfunktioner, samtidigt som UPC fördes till ”10:e
området” och därmed lyftes ut ur universitetsförvaltningen. Tre pedagogiska konsulter
(EFN, EÅ och Torgny Roxå) samt en byråassistent överfördes från personalenheten till
det nya UPC.
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Inrättandet av CITU

Redan 1 januari 1995 hade rektor beslutat om inrättande av ett annat centrum med fokus
på datoranvändning och datorutbildning – ”Centrum för informationsteknologi i utbild-
ningen” (CITU). Detta bl.a. som en fortsättning på ”Forum för datorstöd i utbildningen”
och ”Studentdatorprojektet”, som bedrivits med stöd av medlen för kvalitetshöjande
åtgärder. CITU var direkt underställt rektor, med egen styrelse. I motsats till UPC finan-
sierades CITU inom medel för gemensamma ändamål. I instruktionen för CITU ingick
bl.a. att svara för datorutbildningen för lärare. En tanke med inrättande av två skilda
centra – UPC och CITU – var att ansvarsfördelningen skulle bli tydligare, men fort-
farande kvarstod gränsdragningsproblem.

Läget 1 juli 1995

Intresset för pedagogisk utbildning hade under början av 1990-talet ökat påtagligt, både
bland lärare och ledningsansvariga, och det fanns anledning till stor optimism.
Områdena hade fortsatt sin uppbyggnad i linje med vårt principförslag och Högskole-
utredningens nationella förslag. Breddningen i form av specialkurser och liknande, som
påbörjats under 80-talet, hade också fortsatt. Det fanns fortfarande kvar särskilda medel
för kvalitetshöjande åtgärder, och efterfrågan på pedagogisk utbildning växte. I och med
inrättandet av UPC fanns också organisatoriska förutsättningar för fortsatt expansion.
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8 1995 – 1999:  Etablering

I och med att UPC inrättades 1995 började så tydligt en ny epok för verksamheten att vi
valt att börja ett nytt kapitel. Åren som följde utmärktes av fortsatt expansion, mycket
utvärderande, stark områdesförankring och allt mer av internationella kontakter. Vi
mötte emellertid också nya svårigheter, när ”agendan” både på riksplanet och inom
universitetsledningen kom att domineras av dels kvalitetssäkring genom kvalitets-
kontroll, dels utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin, IKT. Mot
slutet av 90-talet började emellertid den pedagogiska utbildningen för högskolelärare
åter uppmärksammas av regering och riksdag, och ledningsgruppen för UPC valde
också att vara offensiv genom att ta fram ett förslag till pedagogiskt program.

Fortsatt expansion

Genom att UPC inrättades som en renodlad serviceorganisation till områdena, fick
områdena ett ännu tydligare ägandeskap än tidigare. Engagemanget var starkt inom
ledningsgruppen, där man var övertygad om att lärarna var uppriktigt positiva till den
pedagogiska utbildningen.

Verksamheten kunde inte endast bibehållas utan också expandera ytterligare även efter
att de särskilda medlen för kvalitetshöjande åtgärder upphörde efter 1995/96. Detta är
särskilt anmärkningsvärt eftersom resurserna till universitetet vid denna tid urholkades
kraftigt. Den pedagogiska utbildningen för lärarna lyftes också fram av flera områden i
deras självvärderingar i kvalitetssäkringsprocesserna.

En bild av hur framväxten skett och hur långt vi hade kommit ger följande
översiktsbeskrivning från 1998:

Grundläggande pedagogisk utbildning – kursstruktur 97/98
Start

LTH 2 x Doktoranddag (1 dag) 93/94
2 x Kurs i kommunikationsteknik (15 dagar) 91/92
Pedagogisk inspirationskurs (15 dagar) 93/94
Docentkur  (8,5 dagar) 91/92

Mat-nat 2 x Pedagogisk introduktion för doktorander  (2 dagar) - 97
2 x Kommunikationskurs  (15 dagar) 92/93
Pedagogisk kurs  (10 dagar) 91/92
Docentkurs  (8,5 dagar) 96/97

Jur                   Lärarkurs  (12 dagar) - 98
(93/94)
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Sam Kommunikationskurs (10 dagar) 96/97
2 x Lärarkurs ( (10 dagar) 94/95

Med 2 x Lärarkurs (docentkurs) (5 dagar) - 82
8 x Tutorkurs  (1,5 dagar) 94/95
2 x presentationskurs  (4 dagar) 92/93
2 x Casemetodik  (1,5 dagar) 95/96

Odont Pedagogisk grundkurs  (10 dagar) - 89

Hum-teol Kommunikationskurs  (15 dagar) 94/95
Kurs i praktisk universitetspedagogik (15 dagar) 93/94

Det angivna antalet dagar avsåg arbetsdagar för deltagarna. En beskrivning av kommu-
nikationskurserna och deras framväxt finns i bilaga 8, och i bilaga 9 finns en beskriv-
ning av en typisk pedagogisk grundkurs från 90-talet.

Fler pedagogiska konsulter

En förutsättning för expansionen av verksamheten var att UPC kunde expandera, och
med den nya organisationen fanns det bättre förutsättningar. Förutom de fyra fasta tjäns-
terna, tre som pedagogisk konsult och en byråsekreterare, hade vi under 1995/96 sex
personer projektanställda på deltid, motsvarande drygt två heltidsanställningar. För fyra
av dessa köpte vi arbetstid från deras institutioner, och institutionerna behöll arbets-
givaransvaret. Detta innebar mer än en fördubbling vad gäller antalet heltidsanställ-
ningar för den pedagogiska utbildningen i jämförelse med läget inom PUS 1993.

1999 hade personalstaben vuxit till 12 personer med en omfattning varierande mellan
30 och 100%, totalt svarande mot ca 8,5 heltidsanställningar. Den tillgängliga arbets-
tiden inom UPC ökade därmed under perioden 1996–1999  med ytterligare ca 40%,
vilket är mycket med tanke på att de särskilda medlen upphörde och att det var en tid
med tuffa besparingar över hela universitetet.

Nya gemensamma satsningar

De utökade resurserna inom UPC gjorde att idéseminarier, specialseminarier, work-
shops och nätverk över områdesgränserna kunde fortsätta som tidigare och i något
växande omfattning, även om det mesta av tiden gick åt till expansionen av områdenas
kurser. Vi tar upp några av de nya verksamheterna helt kort här. Flera av dem beskrivs
fylligare i kapitel 14 och 15.

Ett nytt initiativ var en lokal utvecklingskonferens, ”Idédagar”, som genomfördes första
gången 1996 och sedan åter 1998. Vi hade förebilder från Umeå och Stockholm i deras
campus-konferenser, och vi hade länge velat genomföra något sådant.

Bland specialkurserna växte det fram ett stabilt utbud vad gäller problembaserat lärande,
PBL– ett startpaket och kurser i basgruppshandledning och problemkonstruktion. Detta
behövdes för alla de utbildningar som övergått eller var på väg att övergå till PBL.
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Utbildningen för forskarhandledare hade länge legat nere på grund av bristen på perso-
nella resurser. Från 1999 kunde vi emellertid återuppta den i form av en specialkurs,
”Att utbilda för framtiden”, 11 dagar.

Andra exempel på specialkurser från denna tid är en kurs ”Utforska din undervisning”,
och kurser i ”Case-skrivning”, ”Genusperspektiv i undervisning och lärande”, ”Konsten
att ge feed-back”, ”Presentationsteknik, fortsättningskurs med IT”, ”Holistisk pedago-
gik”,  ”Röst- och talteknik”, och ”Teacher training for foreign teachers”. Några av
områdena gav också i samarbete med oss specialkurser om examination.

Språkutbildningen delades mellan UPC och personalenheten, så att vi fortsatte med
språkkurserna med suggestopedimetod som främst var riktade till lärare, och med
kursen ”How to Teach in English”.

En jämförelsevis unik verksamhet var ett nätverk som hade startat efter ett tvådagars-
symposium om ”Intuitivt tänkande i akademisk utbildning” 1994. Nätverksarbetet
utvecklades till ett didaktiskt utvecklingsprojekt med stöd från Grundutbildningsrådet.
Nätverket fortsatte att arbeta under hela 90-talet, och projektet utmynnade i en antologi.

Det gemensamma programmet finansierades genom den basfinansiering som områdena
bidrog med, huvudsakligen beräknad i proportion till antalet lärare och doktorander
inom områdena. Den proportionella solidariska finansieringen innebar en tröghet vad
gäller finansieringen på gott och ont. Om basfinansieringen skulle ändras, måste alla
områdena öka eller minska sina bidrag proportionellt, och något sådant måste i så fall
beslutas med konsensus inom dekanrådet.

Kvalitetsutvecklingsprogrammet för LU 1996–98

Med den expansion som fortsatte gick det att höja målsättningen något, när universitetet
utarbetade sitt kvalitetsutvecklingsprogram för universitetet 1996–98, ”Bättre utbild-
ning”. Bland mycket annat finns ett avsnitt om pedagogisk kompetens, inklusive en
vidgad målsättning (Lunds universitet, 1996 a, sid.15):

”Områdenas utvecklingsplaner skall inriktas på
- att alla nyanställda lärare och innehavare av doktorandtjänst genomgår

grundläggande pedagogisk utbildning
- att för redan tidigare anställda lärare den pedagogiska fortbildningen byggs

ut så att den svarar både mot efterfrågan och de krav som verksamhetens
utveckling kan ställa”

Forskningsexpansion

Den högskolepedagogiska forskningen expanderade kontinuerligt, alltsedan 70-talet,
och vi fick efterhand ett betydande tillskott av litteratur och artiklar att använda i de
pedagogiska kurserna och för vår egen fortbildning. På 90-talet kom det också alltmer
av internationella konferenser, öppna inte bara för forskare utan också för lärare
intresserade av pedagogisk utveckling. Särskilt betydelsefull under 90-talet blev den
årligen återkommande ”ISL-konferensen”, ”Improving Student Learning”, som Graham
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Gibbs och hans kolleger startade i England 1993. Vi hade alltid några ”spejare” där, och
ett par gånger fick ett helt lärarteam åka över som en del i sin fortbildning.

Vi gjorde vad vi kunde för att bevaka vad som hände, och det klarade vi ganska bra
fram till mitten av 90-talet, då utvecklingen började gå så snabbt att våra tidsresurser för
sådant alls inte räckte till längre. Vi började påtala behovet av ökade resurser för forsk-
ningsanknytning, frontbevakning och helst eget utrymme för forskning. I det knappa
resursläge som rådde, och med den tröghet som var inbyggd i finansieringssystemet,
gick det emellertid inte att få finansiering till detta.

Lägesrapport för pedagogisk utbildning 1996

Som ett led i universitetets självvärderingsprocess 1996 gjorde ledningsgruppen för
UPC efter anmodan en lägesrapport för den pedagogiska utbildningen. I den ingår bl.a.
en fyllig SWOT-analys. Vi citerar sammanfattningen (Lunds universitet, 1996 b)

”Sammanfattningsvis kan ledningsgruppen konstatera att

- det efter intensivt uppbyggnadsarbete finns grundläggande pedagogisk
utbildning inom nästan alla områden, av god kvalitet, mycket uppskattad av
deltagarna, och med påtagliga effekter

- omfattningen av den grundläggande pedagogiska utbildningen inom flera
fakulteter ännu är otillräcklig i förhållande till målen i universitetets
program för kvalitetsutveckling eller i jämförelse med ambitionerna vid
andra universitet

- det nu inte längre finns särskilda medel för kvalitetshöjande åtgärder, vilket
medför ökade svårigheter att finansiera den pedagogiska utbildningen

- den nuvarande organisationen ger god områdesförankring, men tröghet vad
gäller expansion

- UPC fungerar bra, men efterfrågan är större än vad personalstyrkan kan
svara mot

- verksamheten fortfarande är mycket sårbar

- en utmaning är att successivt bygga upp förutsättningar för
”klassrumsforskning” och ämnesdidaktisk och universitetspedagogisk FoU,
vilket är en förutsättning för toppklass i nationell och internationell
jämförelse.”

Utvärderingar

Något av det första som den nybildade ledningsgruppen för UPC efterfrågade var
utvärderingar, som kunde göra tydligt att satsningarna på pedagogisk utbildning var
”lönsamma” i den meningen att de ledde till tydliga positiva effekter. Detta behövde
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man för att inom sina områden kunna driva fortsatta satsningar på den pedagogiska
utbildningen.

Kursvärderingar fanns naturligtvis till alla kurser, både formativa och summativa, och
det var tydligt att kursdeltagarna genomgående var mycket nöjda. Men det behövdes
tydligare utvärderingar än så.

En första stor utvärdering genomfördes 1995 och gällde i första hand de särskilda
medlen för kvalitetshöjande åtgärder 1992/1993-1995.  Externa utvärderare var
Lillemor Kim, rektor för Mälardalens högskola, Christian Thune, centerchef vid
Evalueringscentret vid Köpenhamns universitet, och Jonas Plantin, student/civilingenjör
från Linköpings universitet. De såg omgående till att vidga uppdraget till att omfatta
förbättringsarbete i stort. Deras slutrapport ”Förbättringsarbetet vid Lunds universitet”
(Kim m fl, 1995) utmynnade i ”Tio råd till rektor”. Ett av dem handlade om kompetens-
utveckling: ”Rektor bör fortsätta satsningen på pedagogisk utbildning för lärarna, om
möjligt öka dess omfattning och slå fast att alla lärare vid universitetet skall ha viss
grundkompetens . . . Ansvaret för kompetensutveckling bör även fortsättningsvis ligga
på områdes- och institutionsledningar som har att fastställa årliga planer för
kompetensutveckling av all sin personal.” Man diskuterade den pedagogiska utbild-
ningen relativt ingående, och hade i den löpande texten mer konkreta förslag, som dock
inte ledde till några väsentliga förändringar i verksamheten.

Under läsåret 1995/96 påbörjade vi inom UPC, på uppdrag av ledningsgruppen, ett
projekt för att finna metoder att utvärdera effekterna av den pedagogiska utbildningen.
Vi benade upp effekterna i sex kategorier, och tog fram förslag om dataunderlag för
utvärdering. Här en mycket komprimerad översikt:

Exempel på effekter: Dataunderlag:

1  Nöjda deltagare Kursvärderingar, brev, artiklar,
kontakter

2  Uppfyllda kursmål Självvärderingar

3  Förändringar i utbildningen Intervjuer, rapporter

4  Förändringar i institutionskulturen Intervjuer

5  Förändringar i fakultetskulturen Intervjuer, ev. enkät

6  Effekter som kan märkas hos eller Kursutvärderingar
    av studenterna Examinationsresultat

Genomströmning

Efter att vi genomfört några pilotintervjuer inom MN-fak fick vi möjlighet att engagera
en konsultkollega från KTH för ett utvärderingsuppdrag. Han genomförde 1997 en
intervjustudie med ytterligare tio studierektorer inom MN-fak, utifrån en mall som vi
utarbetat efter pilotintervjuerna. Studien gav tydliga exempel på positiva effekter inom
alla sex kategorierna. Vi tar upp här några exempel på förändringar i undervisning och
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examination – för att därmed också spegla inriktningen på den pedagogiska utbild-
ningen (Eklund Halses, 1997):

”Den pedagogiska metodiken har ändrats och är mer medvetet gjord. Lärarna
tänker på vad de gör, mindre slentrian  . . . Lektionerna behöver idag inte täcka
allt stoff utan studenterna får ett större ansvar för de egna studierna. Tentamens-
formerna varierar mer nu än tidigare. Lärarna är mer entusiastiska för sitt
ämne, mer engagerade i frågor som har att göra med fysik–samhälle.”
”Examinationen är helt förändrad, man har infört grupptentamen och hemtenta-
men.”
”Studenterna får göra mer bearbetningar av material via datorer för att träna
sin analysförmåga och sätta resultaten i relation till teorin”
”Kursen har blivit bättre och roligare. Studenterna är aktivare idag . . . Studen-
terna kan mer idag efter genomgången kurs än vad de kunde för fyra år sedan.”
”Studenternas egen aktivitet och ansvar har kommit mer i centrum. Studenter lär
studenter, mer grupparbete och mer projektarbete. Undervisningsformerna har
blivit mer varierade samtidigt som kraven på studenterna blivit högre. Examina-
tionsformerna kommer att förändras . . .”

Förändringar i institutions- och fakultetskulturerna belyses mer ingående i kapitel 10.
Studien från MN-fak blev aldrig helt slutförd på grund av att vi vid den tiden var alltför
överbelastade av annat. Materialet gick att använda som det var för en presentation i vår
ledningsgrupp, jämte data från kursvärderingar och självvärderingar. Vi presenterade
samtidigt förslag och kostnadskalkyler för fortsatt arbete med utvärdering av effekter.
Ledningsgruppen lät sig emellertid nöja med det vi presenterat, antagligen både för att
det var tillräckligt övertygande och för att man inte såg hur det skulle vara möjligt att
finansiera mer ambitiösa satsningar.

Ett ”gratis” möjlighet till fortsättning fick vi emellertid 1999. En lektor vid Lärar-
högskolan ville inte vara med om övergången 1998 till den då nybildade högskolan i
Malmö, och hans tid fanns därmed till förfogande för Lunds universitet. Vi och den
ansvarige inom HT-området kunde engagera honom för utvärdering av HT-områdets
kurs i praktisk universitetspedagogik, utifrån samma modell som använts inom MN-fak.
I kapitel 10 finns exempel på material från hans studie, hämtat från hans slutrapport
(Hansson, 1999).

Under 1999 påbörjades också en utvärdering inom ramen för ett internationellt projekt
som leddes av Graham Gibbs, som då var professor vid Open University i England.
Titeln var ”Research Programme to Identify the Impact of training on University
Teaching.”  Ett syfte med projektet var att utpröva och utveckla metoder för utvärdering
av effekter av pedagogisk utbildning på studenters lärande. Graham Gibbs fungerade
som samordnare och handledare. Inom Norden deltog UPC i en arbetsgrupp knuten till
projektet. I Lund samlades data från den s.k. Inspirationskursen inom LTH, som då
också utökades till fem veckor.

Utöver dessa utvärderingar, som var direkt inriktade på effekterna av den pedagogiska
utbildningen, behandlades UPC och dess verksamhet i flera andra utvärderingssamman-
hang. Lägesrapporten 1996  och Högskoleverkets granskning 1997 har vi redan berört.
1998 fick professor Peter Liddell från Canada i uppdrag att göra en översyn över IT-
stödet inom Lunds universitet (se vidare kapitel 15, avsnittet Datorstöd i utbildningen).
Under 1999 ingick också UPC:s verksamhet i en europeisk utvärdering som Lunds
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universitet medverkade i. Den var initierad av CRE – den europeiska rektorskonfe-
rensen – och benämndes ”Evaluation of university strategies for new technologies in
teaching and learning”. UPC:s bidrag omfattade strategier för förändring och utveckling
inom ett universitet, ej endast knutet till IT-utveckling.

Den pedagogiska utbildningens roll i kvalitetsarbetet?

Med de särskilda medlen för kvalitetshöjande åtgärder i början på 90-talet hade den
pedagogiska utbildningen för lärarna lyfts fram som det kanske främsta medlet för
kvalitetsutveckling i grundutbildningen. I de följande regleringsbreven ändrades beteck-
ningen till ”Pedagogisk utveckling av lärare”, vilket tydligt visar vilket ändamål
departementet främst hade i fokus.

I och med 1993 års högskolereform, med minskad centralstyrning och ökade krav på
uppföljning och kvalitetskontroll, kom emellertid fokus att förskjutas. Kvalitets-
utveckling och bedömning av kvalitetsarbete i form av omfattande utvärderings-
processer kom att dominera agendan, såväl på riksplanet som lokalt. När UPC bildades
fick universitetets utvärderingsenhet hela ansvaret för sekretariatsfunktionerna för
kvalitetsrådet, och arbetet där kom till stor del att handla om kvalitetssäkringsprocesser.
UPC, som ju inte längre tillhörde förvaltningen, fick rätt att närvara med en represen-
tant. Vår roll blev efterhand alltmer oppositionell, bl.a. mot utvecklingsplaner som vi
såg som provocerande vidlyftiga i förhållande till vad vi visste om lärarnas alltmer
trängda arbetssituation. Vi slutade så småningom nästan helt att deltaga.

Högskoleverket (HSV) hade ett huvudansvar för granskning och bedömning av
kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor, och omfattande granskningsprocesser
initierades. Vi (EFN och EÅ) tog på oss sekretariatsfunktioner i var sin gransknings-
grupp, för att ordentligt sätta oss in i den nya ordningen. Detta mot ekonomisk
ersättning till UPC, vilket var ovanligt, men nödvändigt för oss som finansierades på
köp/sälj-basis.

HSV utarbetade en skrift för vägledning i arbetet (Högskoleverket,1995). Vi upptäckte
till vår bestörtning att i denna skrift nämndes överhuvudtaget inte pedagogiska utbild-
ning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Följden blev att flera av gransknings-
rapporterna inte alls tog upp hur man arbetade med detta. Högskoleverkets nationellt
arrangerade seminarier kring kvalitet handlade också nästan enbart om utvärdering.

Trots detta nya fokus på utveckling genom granskning och bedömning fortsatte expan-
sionen av den pedagogiska utbildningen för lärarna, åtminstone inom LU, parallellt med
det övriga kvalitetsarbetet. Flera av områdena valde också att i bedömningsprocessen
särskilt lyfta fram den pedagogiska utbildningen för lärarna.

Vid konferensen ”Kvalitet och förbättringsarbete” 1997 arrangerad av HSV och
Uppsala universitet höll EÅ ett anförande om den pedagogiska utbildningens roll i
kvalitetsarbetet, och det följdes av en debattskrift (Åkesson, 1997) som väckte viss
uppmärksamhet.
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Signaler i propositionstexter och regleringsbrev

I budgetpropositionen för 1997 hade departementet återigen börjat uppmärksamma
pedagogisk utveckling och pedagogisk utbildning. Ur propositionen kunde man plocka
signaler som

”Den pedagogiska utbildningen av högskolans lärare måste intensifieras” och
”Det pedagogiska utvecklingsarbete som bedrivs inom högskolan är den
viktigaste delen av kvalitetsarbetet”. (Prop. 1967/97:1, sid.50)

I regleringsbrevet för 1997 ingick i den inledande texten en ny punkt:
”3. Högskolorna skall intensifiera det pedagogiska utvecklingsarbetet och aktivt
arbeta med undervisningens förnyelse inom såväl grundutbildning som forskar-
utbildning. Lärare skall erbjudas utbildning och fortbildning i pedagogik och
inom jämställdhetsområdet. Av årsredovisningen skall framgå omfattning och
inriktning av det pedagogiska utvecklingsarbetet samt antalet lärare som deltagit
i kurser inom nämnda områden.”

Liknande signaler kom de följande åren, med lite varierande formuleringar.
I regleringsbrevet för 1999 kom en skärpning (understrykningen är vår):

”Högskolorna skall utbilda alla nyanställda lärare. . . Vidare skall högskolorna
regelmässigt erbjuda lärarna fortbildning och vidareutbildning. . . ”

I regleringsbrevet för 2000 backade man emellertid igen:
”. . . skall alla nyanställda lärare erbjudas pedagogisk utbildning . . . och
tidigare anställda skall regelmässigt erbjudas pedagogisk fortbildning och
vidareutbildning”.

Riksdagens utbildningsutskott – en kartläggning

Riksdagens utbildningsutskott uppdrog 1998 åt sitt kansli att granska universitetens/
högskolornas utbildning och fortbildning i pedagogik för lärarna. Bakgrunden var att
frågan om pedagogisk utbildning för lärarna vid universitet och högskolor gång på gång
uppmärksammats i riksdagen. En enkätundersökning genomfördes, med frågor rörande
policy, organisation, ansvar, omfattning, incitament etc. I sammanfattningen konstatera-
des bl.a. att

- Högskolorna har inget samlat grepp om behovet
- Ambitionsnivån är på flera håll stigande, men hinder finns
- Skillnaden mellan lärosäten är mycket stor
                                        (Utbildningsutskottet, 1998/99)

Lunds universitet såg ut att stå sig bra i konkurrensen, men det går att rikta mycket
kritik mot hur utredningen genomfördes och speciellt hur omfattningen mättes.

SUHF:s initiativ

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, beslutade våren 1999 att utreda hur
den pedagogiska utbildningen för landets högskolelärare skulle kunna organiseras och
se ut. En arbetsgrupp med Ingemar Lind som ordförande och Nils Trowald som sekrete-
rare inrättades hösten 1999. Arbetet inleddes med intervjuer med ledningarna för tio av
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landets universitet och högskolor, och synpunkter inhämtades också från Sveriges
Universitetslärarförbund (SULF) och Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).
Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag i september 2000. Vi återkommer till det i nästa
kapitel.

IT i fokus

Under slutet av 1990-talet och några år in på 2000-talet var inom LU den centrala led-
ningens fokus starkt inriktat på stöd åt IT-utvecklingen. Samtidigt var universitetets
olika områden än mer angelägna om att bevara och finansiera den pedagogiska utbild-
ningen. Vi inom UPC kom att få en besvärlig mellanställning även om det, i linje med
vår egen mångåriga strategi, var naturligt att vara lojala med institutioner och områden.
Ansvaret för IT-verksamheten åvilade formellt CITU. Inom ramen för det pedagogiska
utvecklingsarbetet var det emellertid också naturligt för oss att arrangera särskilda sats-
ningar kring temat datorstöd i utbildningen, med seminarier och konsultstöd. (Se vidare
kapitel 15, avsnittet om Datorstöd i utbildningen).

Förslag till pedagogiskt program

Ledningsgruppen för UPC tog våren 1998 initiativ till ett pedagogiskt programarbete,
mot bakgrund av de många utmaningar vad gällde utbildningen som universitetet hade
att svara mot. I gruppens förslag (1999) ingår en beskrivning av aktuella utmaningar
och visioner för den pedagogiska kulturen (bilaga 15), och en rad konkreta förslag för
det pedagogiska utvecklingsarbetet. Förslagen är grupperade under fyra riktlinjer:

”Under perioden 1999–2003 skall det pedagogiska utvecklingsarbetet
intensifieras genom

1 fortsatt uppbyggnad av den pedagogiska utbildningen för alla som
undervisar och handleder

2 ökad uppmärksamhet åt lärarnas insatser i utbildningen samt
högre uppskattning och värdering av pedagogiskt utvecklings-
arbete

3 uppbyggnad av universitetspedagogisk och ämnesspecifik
didaktisk FoU-verksamhet

Detta i sin tur nödvändiggör

4 långsiktiga beslut rörande finansiering, organisation och perso-
nella resurser.”

Under ”1  Fortsatt uppbyggnad av den pedagogiska utbildningen” finns 13 konkreta
delförslag, bl.a. ”fastställda program per fakultet/område för grundläggande pedagogisk
utbildning omfattande minst sex veckor”.

Förslaget blev aldrig antaget – antagligen av kostnadsskäl. Det kom trots detta att bli
vägledande för mycket av det fortsatta utvecklingsarbetet.
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Resursknapphet och överbelastning

1999 och 2000 hejdades expansionen tillfälligt, inte för att områdena inte var beredda
att satsa, utan för att några kurser fick ställas in på grund av för få anmälningar. En
förklaring till detta kan vara att en gräns var nådd, där lärarna var så överansträngda på
grund av den överbelastning som uppstod på grund av resursknappheten att det var
alltför svårt att frigöra utrymme för egen kompetensutveckling.

”Det blev inte som vi väntade oss. Det blev mycket, mycket sämre” skriver professor
Leif Lewin i Uppsala, ledamot av Högskoleutredningen i skriften om uppföljning av
Grundbultens förslag (Westling, red., 1999) och han fortsätter (sid. 62):

”Regeringen började ålägga oss besparingskrav på ett par, tre procent per år.
…… Vid en tidpunkt, som präglades av sådan entusiasm för det pedagogiska
förnyelsearbetet som det tidiga nittiotalet, kunde de första signalerna inte åstad-
komma så mycket skada, men efter en tid, när besparingarna ackumulerades,
började de bli mera kännbara, sedan alltmer förödande. Det finns olika sätt att
räkna men nittiotalets facit torde vara att grundutbildningen vid universitet och
högskolor drabbats av 15–18 procents besparingar,....”

Läget inför 2000-talet

Bortsett från resursknappheten var läget för den pedagogiska utbildningen mycket
gynnsamt. En expansionsprocess hade i stort sett fortgått under hela 90-talet, och
intresset från områden och institutioner var så pass stort att den pedagogiska utbild-
ningen kunde ses som etablerad, även om utveckling av nya former och nya kurser hela
tiden pågick. Ambitioner fanns också att vidga områdenas och UPC:s verksamheter till
att omfatta mer av pedagogisk utveckling, även om resurserna fortfarande mest använ-
des till den pedagogiska utbildningen.

Agendan på riksplanet och centralt inom universitetet dominerades av IT-utvecklingen
och kvalitetsutveckling huvudsakligen i form av utvärdering. Det fanns dock även
signaler från regering och riksdag om ambitionshöjningar vad gäller den pedagogiska
utbildningen för lärarna.
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9 2000 – 2003:  Fram till konsensus

Fortsatt expansion

Början på 2000-talet var en period av fortsatt expansion.

LTH satsade på ett stort utvecklingsprojekt för grundutbildningen – ”Genombrottet” –
vilket bl.a. medförde en väsentlig utökning av omfattningen av kurserna inom LTH:s
kursutbud, och efterhand flera egna pedagogiska utvecklare inom LTH. (En projekt-
sammanfattning finns i bilaga 10.)

Övriga områden höll ungefär ställningarna, eller utökade något. En översikt över
utbudet av grundläggande pedagogisk utbildning 2002 finns i bilaga 11. Därtill fanns ett
antal specialkurser inom UPC:s gemensamma program.

Pedagogiska institutionen började också år 2000 ge högskolepedagogiska kurser om 10
poäng på halvfart inom sitt ordinarie kursutbud, som fristående kurs inom magister-
utbildning och som forskarutbildningskurs.

Utbildningen för forskarhandledare kom återigen i fokus. SULF engagerade sig på olika
sätt, och Rådet för högre utbildning utlyste 2001/2002 medel till högskolorna för hand-
ledarutbildning. Vi fick 500 tkr för ett projekt ”Utbildning på kors och tvärs – en
symbios”. I högskoleförordningen infördes ett krav vad gäller forskarhandledare: ”Ett
universitet eller en högskola som anordnar forskarutbildning skall anordna utbildning av
handledare inom forskarutbildningen” (HF 2001:261, se bilaga 4). Rektor beslöt i
december 2003 att en introducerande utbildning för handledare inom forskarutbild-
ningen fr.o.m. den 1 jan 2005 skulle vara ett behörighetskrav för att utses till huvud-
handledare eller biträdande handledare för nyantagen studerande på forskarutbild-
ningen. (Mer om utbildningen för forskarhandledare finns i kapitel 15.)

IKT i fokus – överordning?

Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT) gick snabbt,
och inom området datorer och utbildning tog vi en rad initiativ, ofta i samarbete med
CITU. Bl.a. arrangerade vi tillsammans 2002 ett tvådagars symposium ”Lärande
ITiden”.

Prorektor hade idéer om utveckling av ett stort nytt centrum ”Lärande Lund”, och vi
deltog de i en arbetsgrupp angående detta. Problemet för oss var att verksamheten totalt
skulle domineras av IKT-satsningar, och UPC:s del skulle reduceras till att vara pedago-
gisk garant för kvaliteten i dessa. Vi kom därmed här delvis i opposition, uppbackade av
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ledningsgruppen för UPC. Det kom flera propåer om sammanslagning av de enheter
som på olika sätt arbetade med IKT, men vi spjärnade emot. (Se vidare kapitel 15,
avsnittet om datorstöd i utbildningen.)

Samarbete med Malmö högskola

Malmö högskola hade bildats 1998, delvis genom att delar av Lunds universitet bröts ut.
Ledningen för Malmö högskola valde att vända sig till UPC  för fortsatt samarbete kring
den högskolepedagogiska utbildningen. Malmö högskola kom att bidra till basfinansi-
eringen och fick så långt möjligt samma villkor i relation till UPC som områdena inom
Lunds universitet hade, och en person från Malmö högskola adjungerades till UPC:s
ledningsgrupp.

En ”testkurs” för Malmö högskola genomfördes våren 2000, med deltagande represen-
tanter för Malmö högskolas områden, enligt samma modell som tidigare inom Lunds
universitet prövats för MN- och HT-områdena. Den första ordinarie kursen gavs under
hösten 2000. Den har sedan följts av många kurser i samarbete med oss, samtidigt som
Malmö högskola också efterhand utvecklade kursmoduler med enbart egna kursledare.

Förslag från SUHF:s arbetsgrupp

I september 2000 avlämnade den av SUHF tillsatta arbetsgruppen sitt förslag
”Högskolans lärare i 2000-talets kunskapssamhälle” (SUHF, 2000). Förslaget gick ut på
remiss. Det fanns en lång rad goda förslag, men också mycket som gjorde oss klart
oroade. Vi skrev ett omfattande remissyttrande. Våra betänkligheter gällde främst
beräkningen av kurskostnaderna och svårigheterna att snabbt få fram tillräckligt kvalifi-
cerade kursledare.

SUHF:s arbetsutskott valde en försiktig linje, och det hela utmynnade i ett uttalande
som förbundsförsamlingen i mars 2001 beslutade ställa sig bakom (SUHF, 2001). I
detta rekommenderade man ”att nyanställda lärare erbjuds lokalt utformade kurser om
sammanlagt 10 poäng”, men man tog samtidigt avstånd från obligatorium och föreslog i
stället att ledningarna aktivt skulle använda genomgången utbildning som merit vid
lönesättningen.

En del av arbetsgruppens tankar och förslag togs emellertid till vara i nästa utredning,
som regeringen redan beslutat om i april 2000.

En ny utredning – ”Pedagogisk förnyelse av den högre utbildningen”

Den s.k. Franssonska utredningen initierades 2000, och kom att få synnerligen stor
betydelse. Enmansutredare var Anders Fransson, rektor för högskolan i Borås, och
sekreterare var Staffan Wahlén, som tidigare bl.a. arbetat som pedagogisk konsult vid
Stockholms universitet. UPC bidrog med omfattande enkätsvar, medverkan i ett
nationellt seminarium vid UPC i Lund, samtal och exempel.

Utredningen utmynnade i betänkandet ”Nya villkor för lärandet i den högre utbild-
ningen” (SOU 2001:13). Uppdraget var brett, och utredningen omfattar en lång rad
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utmaningar och möjligheter till utveckling. I betänkandet ingår omfattande förslag om
”Högskolepedagogisk kompetensutveckling på lärosätesnivå” (sid. 20), bl.a.

- att det för anställning som adjunkt, lektor eller professor införs krav på
fullgjord högskolepedagogisk grundutbildning motsvarande tio veckors hel-
tidsarbete och att detta behörighetskrav regleras i högskoleförordningen.
Undantag bör dock kunna medges i de fall lärarna anställs för kortare tid än
två år,

- att det i regleringsbrev förs in ett krav på att lärosätena skall erbjuda
högskolepedagogisk utbildning för doktorander med anställning i samband
med att de åläggs undervisning och att de skall få räkna in sådan utbildning i
sin anställning.

I bilaga 12 finns ett utdrag ur sammanfattningen i betänkandet, med hela listan med
förslag om högskolepedagogisk kompetensutveckling på lärosätesnivå.

Det fanns också ett förslag angående högskolepedagogisk kompetensutveckling på
nationell nivå:

”rådet för högskoleutbildning bör få ansvar för att anordna kompetensutveckling
för personer med nyckelpositioner och ledningsansvar för det pedagogiska
utvecklingsarbetet på  lärosätena.”

Propositionen ”Den öppna högskolan”

I propositionen 2001/02:15 ”Den öppna högskolan” var regeringen försiktigare än
utredningen och skrev visserligen att det bör införas krav på högskolepedagogisk utbild-
ning, men utan att ange någon tidsomfattning. Det aviserades dock att 10,65 miljoner
skulle anvisas till lärosätena för att genomföra ”utbildning i högskolepedagogik” fr.o.m.
budgetåret 2002. Franssonska utredningen hade föreslagit som incitament 40 miljoner
kronor per år.

För LU:s del blev tilldelningen 900 tkr i budgetpropositionen (prop. 2001/02:1), ett
närmast symboliskt bidrag i förhållande till de faktiska kostnaderna, speciellt då man
räknar med kostnaderna för arbetstiden för lärarnas och doktorandernas deltagande.

Pilotprojekt för högskolepedagogisk utbildning av lärare

I propositionen ”Den öppna högskolan” och i budgetpropositionen kom emellertid
också en stor överraskning för oss: 3, 9 miljoner per år för perioden 2002–2004 till
Lunds universitet för ett pilotprojekt om pedagogisk utbildning av lärare. I reglerings-
brevet för 2002 preciserades uppdraget en aning:

”Universitetet skall under perioden 2002–2004 ansvara för ett särskilt pilot-
projekt för högskolepedagogisk utbildning för lärare. Universitetet skall i detta
arbete framför allt beakta frågor om innehåll i pedagogiska kurser för högskole-
lärare. Vidare skall universitetet informera övriga lärosäten om projektets
utveckling.”
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Organisationsförändringar 2002 – UCLU och Lärande Lund

I och med pilotprojektet såg vi och ledningsgruppen för UPC att risken hade försvunnit
för att den högskolepedagogiska utbildningen skulle underordnas IKT-utvecklings-
arbetet, och det blev då möjligt att bejaka propåerna om sammanslagning med CITU.
De båda enheterna blev formellt sammanslagna till ”Utvecklingscentrum för lärande
och undervisning”, UCLU, från 1 mars 2002.

Samma år ledde arbetet med ”Lärande Lund”- idén fram till att det bildades ett nytt
centrum för universitetspedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete, med namnet
Lärande Lund, och med uppgift bl.a. ”att stödja, stimulera, initiera och koordinera
forskning rörande lärandeprocesser, inklusive ICT”.

2002 blev ett tufft år: Eva Falk Nilsson gick i pension, UPC-delen av UCLU fick flytta
till nya lokaler, den chefslösning som beslutats höll inte, och planerings- och besluts-
processen för pilotprojektet blev struligare än väntat.

Planeringen för pilotprojektet

Vad gäller pilotprojektet inbjöd rektor till en nationell idédag i november 2001. Efter
påtryckningar från oss tillsattes 20 december en arbetsgrupp med EÅ som ordförande,
med uppdraget att till 1 mars ta fram en plan för pilotprojektet. I arbetsgruppen ingick
bl.a. prefekten för pedagogiska institutionen och chefen för Utvärderingsenheten. Med
intensivt arbete lyckades det att få fram en plan med konsensus i arbetsgruppen. Planen
fick också helhjärtat stöd i UPC:s ledningsgrupp. Planen blev väl mottagen i dekan-
rådet, men fastnade sedan hos handläggaren inom rektorsämbetet.

Rektorsämbetet fattade beslut i juni, som innebar att pilotprojektet delades i tre delar
och förutsättningarna förändrades. UCLU:s styrelse fick i uppdrag att komma in med en
plan för 2,7 mkr för 2002  för ”Pedagogisk utbildning för högskolelärare” (PUH) och en
översiktsplan för 2003 och 2004, medan pedagogiska institutionen fick 600 tkr till ett
projekt för ”Utveckling av pedagogiska förhållningssätt på institutionsnivå”,

Det reella arbetet för det mer begränsade PUH-projektet kunde därför inte påbörjas
förrän i oktober 2002, då en justerad plan var klar (Lunds universitet, 2002).

Mål och strategi

I planen formulerades som övergripande mål för utvecklingen av den pedagogiska
utbildningen att det vid utgången av 2004 vid Lunds universitet skulle finnas pedago-
gisk utbildning som

”-   svarar mot fakulteternas och lärarnas behov och önskemål
- accepteras som tillräcklig överallt i landet
- fungerar som modell både nationellt och internationellt.”

Strategin innebar att starta med ett planeringsprojekt – en omsorgsfull samordnad
planeringsprocess både för samverkan mellan universitetets områden och med syster-
fakulteter i landet, för att ha en god grund att bygga på. Detta planeringsprojekt var i
linje med de strategier – nerifrån och upp – som varit så framgångsrika i samarbetet
mellan UPC och områdena.



61

Merparten av medlen avdelades efter ansökningsförfarande till områdena för utveckling
och utprövning av nya kurser som skulle kunna ingå i den behörighetsgivande utbild-
ningen. Det var förutom nya och utvidgade högskolepedagogiska introduktionskurser,
fortsättningskurser och fördjupningskurser även områdesspecifika initiativ, som t.ex.
kurs i ämnesdidaktik för LTH och N-fak, utbildning för mentorer inom J-fak, kurs i
uppsatshandledning för M-fak och aktionsforskningsbaserad högskolepedagogisk
utbildning för det konstnärliga området.

Centralt inom universitetet bedrevs förutom planeringsprojektet några delprojekt för att
få fram nya valbara kurser: nätbaserad pedagogisk utbildning, utbildning för forskar-
handledare, kurs i examination, utbildning i pedagogik för nätbaserad utbildning, kurs i
PBL med fokus på basgruppshandledning och kurs i handledning av uppsatser och
examensarbeten. I projektet ingick också ett delprojekt ”Inventering – Resurscentrum”,
samt en rad förslag vad gäller information och samverkan med andra högskolor.

Högskoleförordningen

Betydelsefullt för utvecklingsarbetet var att krav på högskolepedagogisk utbildning för
lektorer, adjunkter och doktorander som undervisar skrevs in i högskoleförordningen att
gälla från 2003-01-01. Dock fanns fortfarande inte någon precisering av omfattningen.
Möjlighet öppnades också för lektorer och adjunkter att förvärva behörighet under två år
med tidsbegränsad anställning, och för undantag om man på annat sätt förvärvat mot-
svarande kunskaper. (Ett utdrag ur förordningen finns i bilaga 4.)

Värt att notera är även två andra förändringar i jämförelse med Franssonska utred-
ningens förslag. Förordningstexten innebär en försvagning genom att det inte finns
något krav för professorer, men den innehåller samtidigt en skärpning vad gäller dokto-
randerna: ”Doktorander som undervisar inom grundutbildningen skall ha genomgått
inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper.” I Franssonska utredningen föreslogs ett krav på lärosätena att erbjuda
högskolepedagogisk utbildning för doktorander, vilket är en betydligt lägre ambitions-
nivå.

Omfattningen?

Eftersom högskoleförordningen lämnade frågan om omfattningen öppen, blev detta en
utmaning i planeringsprojektet. Genom precisering av målen och genom processen i
projektet, som innebar delaktighet och ägandeskap för områdena, gick det att inom
projektet nå nära nog konsensus om omfattningen tio veckor.

Särskilt betydelsefullt var i det läget, förutom den Franssonska utredningens förslag om
tio veckor, att

- SULF tog ställning i en programskrift ”Lärarakademin” 2002: ”Den
grundläggande utbildningens längd bör vara minst 10  veckor”

- LTH redan hade kurser omfattande 11 veckor i sitt utbud, och N-fak
10 veckor

- man redan vid många andra högskolor i landet hade eller planerade för
10 veckors högskolepedagogisk utbildning, något som bl.a. blev
tydligt vid ett SWEDnet-möte i Lund i mars 2003.
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Lunds universitets beslut

I maj 2003 ville rektorsämbetet inte vänta längre på planeringsprocessen, utan begärde
in en bild av planeringsläget, inklusive förslag och kostnadskalkyler. Det blev en PM
”Planeringsläget för den pedagogiska utbildningen för lärare och doktorander” (Lunds
universitet, 2003). Totalt beräknades kostnaderna, inkl. arbetstidskostnader för kursdel-
tagarna till drygt 20 miljoner per år för LU. Promemorian gick ut på remiss och blev
sedan tillsammans med en beskrivning av utbudet (bilaga 13) underlag för beslut i
universitetsstyrelsen 26 september 2003. Beslutet innebar en ytterligare ambitions-
höjning – så att målet kom att omfatta alla lärare, inte bara nyanställda – samtidigt som
takten dämpades något.

Universitetsstyrelsens beslut innehöll beträffande omfattningen följande
” - Ett mål för Lunds universitet är att alla lärare skall ha genomgått
högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor . . . .
-  Undervisande doktorander skall genomgå högskolepedagogisk utbildning
omfattande antingen minst två poäng inom ramen för forskarutbildningen eller
två veckor inom ramen för institutionstjänstgöringen.
-  Följande tillägg skall göras till anställningsordningen för Lunds universitet:
”För att uppnå behörighet enligt HF 4 kap 7§ punkt 2 att anställas tills vidare
som universitetslektor eller universitetsadjunkt skall den sökande ha genomgått
grundläggande högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller
på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Inom en period av två år efter
anställningen skall nyanställda universitetslektorer och universitetsadjunkter ha
genomgått ytterligare högskolepedagogisk utbildning i form av påbyggnads-
kurser och specialkurser av en sådan omfattning att den sammanlagda högskole-
pedagogiska utbildningen totalt omfattar minst tio veckor.”

Hela informationen om beslutet finns i bilaga 5.

Den första nationella utvecklingskonferensen

Ytterligare ett steg framåt togs med den första nationella utvecklingskonferensen för
högre utbildning. Temat var ”Den professionella universitetsläraren – praktik och teori”.
Arrangörer var Rådet för högre utbildning i samarbete med Högskolan i Gävle, och
projektledningsansvaret låg hos oss i Lund. Därigenom etablerades ytterligare en fort-
bildningsmöjlighet för engagerade lärare, och en arena för lärare som genomfört
intressanta projekt.

Fortsättningen

Vi väljer att avsluta vår berättelse om förloppet med dessa framgångar – universitetets
beslut och den första nationella utvecklingskonferensen 2003. Många intressanta saker
har naturligtvis hänt sedan dess, men det kan andra berätta om bättre än vi.

Vi lämnar därmed den kronologiska beskrivningen av vad som hände, och övergår i
stället till den andra delen av vår berättelse, där vi mer utförligt beskriver olika aspekter
och försöker belysa hur det gick till.
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10 Kulturförändringen – från misstro till tilltro

Vad som möjliggjort den utveckling vi beskrivit kan ses som en kombination av många
faktorer. Självklart har det haft stor betydelse för utvecklingen att många aktörer genom
årens lopp agerat på olika nivåer och sett till att behoven uppmärksammats och utveck-
lingen underlättats.

Det mest fundamentala är emellertid nog ändå den kulturförändring som skett, nerifrån-
upp, genom vilken misstro mot pedagogiska kurser bytts i tilltro. Utan den tilltro som
uppnåtts skulle det knappast varit möjligt att få acceptans för ett beslut om tio veckors
högskolepedagogisk utbildning inom Lunds universitet.

Misstron

Det är en alldeles naturlig mänsklig reaktion att gå i försvar, när det kommer propåer
om förändring som kan tolkas som kritik. Universitetet hade på 1960-talet klarat sig bra
i 300 år utan pedagogisk utbildning för lärarna, så varför skulle det nu behövas?
Flertalet lärare var också trygga i sin traditionella lärarroll, och såg egentligen varken
behov av eller möjligheter till några väsentliga förbättringar. Så när de första kurserna
erbjöds i början på 60-talet så fanns en viss naturlig misstro redan från början.

På grund av sådan alldeles naturlig misstro är det av avgörande betydelse att den första
pedagogiska kursen som en lärare möter är så bra att misstron försvinner, och helst
förbyts i entusiasm. I de första kurserna som gavs på 60-talet är vår erfarenhet att man
inte lyckades med detta. Det vara snarare så att misstron späddes på. Och misstrogna
forskare, som är väl skolade i kritiskt tänkande, är inte lätta att möta.

Misstron kan också vara mycket seglivad. Exempel på hur känsligt det har varit är att
flera områden/fakulteter fortfarande på 90-talet mycket medvetet undvek beteckningen
”pedagogisk kurs”. Det gällde att göra tydligt att man kunde förvänta sig något inspire-
rande, utvecklande och praktiskt användbart, till skillnad från en konventionell kurs i
ämnet pedagogik. Humanister/teologer kallade sin första större kurs ”Kurs i praktisk
universitetspedagogik”, samhällsvetarna kallade sin kurs ”Lärarkurs”, och LTH kallade
sin stora 5-veckorskurs ”Inspirationskurs”. Och fortfarande på 2000-talet valde Malmö
högskola att kalla sin första kurs ”Att utvecklas som högskolelärare”.

Strategierna i uppbyggnadsarbetet har från 1970-talet på grund av den utbredda miss-
tron i hög grad valts för att åstadkomma attitydförändringar, som så småningom har fått
sådant genomslag att man kan tala om en kulturförändring.
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”Kritisk massa”

Vår erfarenhet är att när tillräckligt många inom en institution har positiva erfarenheter
av den högskolepedagogiska utbildningen når man en ”kritisk massa”, som gör att
samtalen i kafferum angående kurserna ändrar karaktär. Två citat från en av utvärde-
ringarna på 90-talet med intervjuer med studierektorer får illustrera detta:

”Något förvånande har den pedagogiska kursen i sig inte diskuterats nämnvärt
på institutionerna. Man har bara konstaterat att den varit mycket bra. Dock har
olika inslag i kursen varit föremål för diskussion, ibland spontant vid informella
möten, ibland i lärarlag eller vid arbetsmöten. De kan ha rört möjligheterna att
tillämpa mer studentaktiva arbetsformer, mer omväxlande undervisning och
alternativa tentamensformer.” (Hansson, 1999, sid. 9)

”Ett ökat intresse för undervisning” är det spontana svar som alla intervjuade
avger på frågan om de tyckt sig kunna lägga märke till någon före/efter-effekt
hos de lärare som genomgått den pedagogiska kursen. Man talar om en ökad
medvetenhet och påtagligt förändrad attityd i positiv riktning gentemot
undervisning. Det yttrar sig i fler diskussioner och initiativ och i större allmän
entusiasm. (Hansson, 1999, sid. 7-8)

När sedan sådan kulturförändring skett inom tillräckligt många institutioner, kan hela
fakulteter svänga. Tydliga tecken på att en kulturförändring ägt rum såg vi under senare
hälften av 90-talet, när fakulteterna fortsatte att satsa på den högskolepedagogiska
utbildningen och t.o.m. byggde ut den, trots att det var besparingstider med nedskär-
ningar inom nästan allting annat. 2003 hade kulturförändringen nått så långt att beslutet
om tio veckors utbildning kunde tas med konsensus.

Strategier

Några viktiga förutsättningar för kulturförändringen har varit
- att kurserna har hållit så hög kvalitet att deltagarna varit nöjda och sett tiden som

väl använd
- att fakultetsförankringen och institutionsförankringen har varit stark, genom

ägandeskap och delaktighet
- att kurserna har lett till påtagliga positiva effekter i utbildningen för studenterna
- att detta har blivit synligt genom tydliga positiva utvärderingar
- att goda exempel och tydliga mål kunnat användas som hävstänger
- att påverkan har skett genom en bred verksamhet omfattande mycket mer än de

högskolepedagogiska kurserna.

Det är nog en efterkonstruktion att kalla detta strategier, men det är vårt svar på frågan
om hur vi gått tillväga för att driva fram kulturförändringen. I resten av detta kapitel
beskriver vi strategierna lite mer i detalj.

Hög kvalitet, nöjda deltagare

Avgörande för kulturförändringen har varit att kurserna utformats så att deltagarna
säkert blivit nöjda. Detta behöver inte i sig innebära att kurserna varit bra – något som
vi är noga med att tydliggöra i utvärderingsmoment i kurserna. Men det har varit
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nödvändigt för fortlevnaden. En enda missnöjd deltagare kan inom en institution där
misstro råder lätt spä på motståndet.

Det har blivit allt viktigare med omsorgen om att kursdeltagarnas tid blir synnerligen
väl använd. Konkurrensen om forskningsmedel har hårdnat, och resurserna för under-
visning och examination har urholkats. Lärarnas och doktorandernas arbetssituation är
minst sagt ansträngd. De måste klart kunna känna att det var värt tiden att deltaga i
kursen.

Å andra sidan tillhör kursdeltagarna en elit – de är begåvade, verbala och kreativa. Om
de kommer till en kurs med positiva förväntningar, så blir de lätt mycket konstruktivt
bidragande, och förväntningarna blir självuppfyllande. De ökande svårigheterna i
ramarna för den pedagogiska utbildningen med större tidspress hos deltagarna och nu
obligatorium, har nog ungefär kompenserats av att kulturförändringen medfört att allt
fler deltagare kommer till kurserna med klart positiva förväntningar.

Det motstånd vi mött har inte enbart varit ett problem. Det har bidragit till att vi och
våra samarbetspartners inom områdena hållit kvalitetsambitionerna mycket höga, och vi
har tvingats skärpa vår argumentation och medvetenhet.

Kursernas utformning

Kursernas utformning och kursledarnas förhållningssätt har, som vi ser det, den allra
största betydelsen för om deltagarna blir nöjda eller inte. Vi har samlat några tankar om
detta i ett särskilt kapitel ”Lite om konsten att göra högskolepedagogiska kurser”,
kapitel 17. Det handlar i hög grad om att som kursledare använda sig av kursen så att
deltagarna får upplevelser som de kan reflektera över och inspireras av.

Intressant innehåll

Kursens utformning i sig har varit en av de mest väsentliga delarna av innehållet,
speciellt i introduktionskurser. Dessutom har det naturligtvis varit viktigt att innehållet i
övrigt upplevts relevant, intressant och användbart. En ambition har varit att så långt
möjligt knyta det till deltagarnas behov, önskemål och frågor, så som de kommit till
uttryck i god tid före kursstarten, inom ramen för kursstarten och sedan löpande under
kursens gång. Detta har skett inte minst genom att erbjuda stora valmöjligheter. Viktigt
har naturligtvis också varit att bygga på deltagarnas erfarenheter, och bidraga med
intressanta exempel på forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Ett exempel från en
typisk pedagogisk grundkurs på 1990-talet finns i bilaga 9.

Innehållet i kurserna som gavs på 60-talet ser med dagens ögon tämligen torftigt ut, och
det var nog inte lätt på den tiden att göra riktigt engagerande kurser. Mycket har
tillkommit sedan dess, som gör att det nu inte är något som helst problem att fylla tio
veckors utbildning med meningsfullt innehåll. I kapitel 2 har vi översiktligt beskrivit
innehållets expansion, och i kapitel 13 har vi valt ett okonventionellt sätt att beskriva
utvecklingen.
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Förtroendeingivande kursledare

Efterhand som verksamheten har expanderat har det behövts fler kursledare, och vi har
haft glädjen att rekrytera och skola in många nya medarbetare. I detta har vi helt natur-
ligt haft fokus på den pedagogiska skickligheten, eller t.o.m. förutsättningarna för att
utveckla pedagogisk skicklighet och fungera som modell. Allra viktigast har varit
personlighet och förhållningssätt. ”Det måste vara någon som man inte retar sig på” är
ett citat från en diskussion i UPC:s ledningsgrupp. Fundamentalt i detta är genuin
respekt för kursdeltagarna och deras arbetssituation, och ett äkta intresse för deras
utveckling. Nödvändigt är också god kommunikativ kompetens – ”utstrålning”, lyhörd-
het, tydlighet, och förmåga att lyssna och fungera som konsult och handledare.

Det har dessutom behövts
- egen erfarenhet som lärare och förståelse för lärarnas arbetssituation och behov
- tydlig pedagogisk medvetenhet
- starkt engagemang för studenterna och deras lärande
- känsla för ”processmakeri”, d.v.s. konsten och hantverket i utformningen av

utbildnings- och undervisningsprocesser, och förmåga att medvetet leva som
man lär.

Ämnesutbildning i pedagogik eller något annat beteendevetenskapligt ämne har varit
önskvärt, men aldrig något krav. Vi har i någon mån kompenserat för detta genom att ge
tidsutrymme till inskolning i form av läsning av litteratur och artiklar m.m.

Våra medarbetare har rekryterats från många olika ämnesområden som t ex psykologi,
logopedi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, företagsekonomi, geologi,
växtfysiologi, teknisk fysik, sjukgymnastik. Några av våra allra mest uppskattade med-
arbetare har vi hämtat direkt från studentkåren. Dock har de då haft gedigen kompetens
från det militära utbildningssystemet. Alla dessa olika bakgrunder har gett en bredd som
varit en stor tillgång.

Efterhand som den högskolepedagogiska forskningen vuxit fram, har det behövts mer
utrymme för kursledarna själva för att leva upp till sina ambitioner vad gäller forsk-
ningsanknytning, genom tid för läsning och egen forskning. Det har varit svårt att till-
räckligt tillgodose detta behov, och det är det fortfarande.

Man kan tycka att det vore självklart att som rekryteringskrav ha doktorsexamen i
högskolepedagogik, eller åtminstone pedagogik – men så enkelt är det inte. Personlighet
och förhållningssätt som vi beskrivit ovan har alldeles avgörande betydelse för om man
skall kunna lyckas som kursledare. Det är också så att studier i pedagogik inte i sig själv
leder till vad vi kallar känsla för processmakeri.

Ägandeskapet

Ansvaret inom Lunds universitet för det pedagogiska utvecklingsarbetet inklusive den
pedagogiska utbildningen för lärare och doktorander har varit decentraliserat till
fakulteterna/områdena ända sedan början av 1980-talet. Engagemang och resurser har
därför varierat mellan fakulteterna. Efterhand har vi dock kunnat se nästan enbart
positiva effekter av detta.
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Att ägandeskapet är väsentligt i förändringsarbete är en klassisk sanning inom
organisationsteori. Det räckte dock inte långt med ett formellt delegerat ansvar, och
fakultetsrepresentanter i vår ledningsgrupp, så som vi hade det under hela 80-talet.
Medicinarna inrättade visserligen redan i början på 80-talet sin enhet för medicinsk
pedagogik, och några andra fakulteter bedrev sporadiskt under 80-talet egna verksam-
heter, men det var först när vi efter vårt stora projekt i slutet av 80-talet lade förslag om
att den grundläggande pedagogiska utbildningen för lärarna skulle bedrivas per fakultet/
område, och det därtill kom särskilda medel som underlättade detta, som verksamheten
riktigt tog fart. Och ännu större blev engagemanget, när UPC bildades 1995 som en ren
serviceorganisation till områdena.

Viktigt för ägandeskapet var att områdena efterhand utsåg egna aktörer, som fick ansva-
ret att tillsammans med oss utforma och bedriva den högskolepedagogiska utbildningen
och andra satsningar inom respektive område. Därmed säkrade man att innehållet och
kursstrukturen skulle vara väl anpassade till förutsättningarna inom det egna området.
Vi gjorde fortfarande mycket av gemensamma kurser också, och andra gemensamma
verksamheter av olika slag, dels för att det var rationellt att samordna inom LU, dels för
att värna om inspirationsmöjligheterna i mötena mellan olika kulturer. Från 90-talet
skedde detta dock tydligare på ”beställning” av områdena.

Testkurs-strategin

En strategi som prövats med framgång inom några områden har varit att starta med en
”testkurs”. Till en sådan inbjöds institutionerna att skicka en representant – studierektor
eller motsvarande – med uppdrag att testa några tänkbara kursinslag och medverka i
urvalet av kursinnehåll och utformningen av områdets kommande utbildningsprogram.
Omfattningen av testkursen var ca tre dagar. Det räckte för att deltagarna skulle bli
entusiastiska och känna att det kommande utbildningsprogrammet verkligen var deras
eget. Efter en sådan testkurs var det inte några problem att få deltagare till de följande
kurserna. Vi vann också att många kursdeltagare möttes av positivt intresse och stöd
från sin studierektor, när de ”kom hem” med sina nya idéer.

Strategin med mentorer

Samhällsvetenskapliga fakulteten valde en annan strategi. Fakultetens allmänna
beslutsordning var starkt decentraliserad till institutionerna, varför man inte ville börja
med en gemensam pedagogisk grundkurs. Efter förfrågan till samtliga institutioner be-
slöt man i stället att, i samverkan med PUS, arrangera kurser för mentorer. Dessa utsågs
av respektive institution med uppdrag att efter genomgången kurs stå till förfogande för
nyanställda lärare som handledare. Uppdraget skulle vara skilt från studierektorns mer
formella uppdrag. Senare övergick man till fakultetsgemensamma ”Lärarkurser”, mot-
svarande dem som gavs vid andra områden.

Del av kvalitetssäkringsarbetet

När kvalitetssäkringsprocesserna kom igång på 90-talet, måste områdena redovisa
självvärderingar, inklusive styrkor och svagheter och åtgärder för kvalitetsutveckling.
Flera av områdena valde då att med stolthet lyfta fram den högskolepedagogiska utbild-
ningen. Den befästes därmed, och trots att anslagen mot slutet av 90-talet ytterligare
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urholkades, så fick den högskolepedagogiska utbildningen expandera inom några områ-
den och åtminstone oförändrade resurser inom de övriga.

Positiva utvärderingar och tydliga effekter

En förutsättning för att områdena skulle kunna fortsätta med sina satsningar på den hög-
skolepedagogiska utbildningen efter att de särskilda medlen hade upphört, var att det
fanns bra beslutsunderlag. I kurserna gjordes förstås omsorgsfulla kursvärderingar, och
det var tydligt att deltagarna var mycket nöjda och tyckte att områdena fortsatt skulle
satsa på liknande kurser. Många kursdeltagare blev så entusiastiska att de självmant
föreslog obligatorium, trots att vi inte frågat angående det.

I många av de kursvärderingar som gjordes blev det även tydligt att lärarna var över-
tygade om att den högskolepedagogiska utbildningen skulle få direkta positiva effekter
för studenterna. I en studie vid MN-fak sammanfattas (Åkesson, 1997, sid. 21)

”De vanligaste svaren är i turordning
-  nya arbetsformer, mer variation
-  mer egen aktivitet, mer ansvarstagande
-  mer ”medveten lärare”, förändrat förhållningssätt
-  bättre kvalitet i kunskaperna, djupare förståelse, mer av helhetssyn och kritiskt
    tänkande
-  mer omsorg och individuell anpassning från lärarna.”

Effekterna syntes också i många fall direkt i verksamheten, när lärarna efter kurserna
genomförde förändringar av olika slag. Att detta blev tydligt var särskilt viktigt, när
pengarna för genomförande av utbildningen måste tas från de allt mer ansträngda
anslagen.

Under expansionsfasen på 90-talet gjordes utöver kursvärderingarna en rad särskilda
utvärderingssatsningar, som vi beskrivit i kapitel 8, och som bör ha fungerat betryggan-
de. I intervjuer med studierektorer vid MN-fak framkom effekter som

”ökad genomströmning, högre kunskapskvalitet, mer positiva kursvärderingar,
höjda sökfrekvenser och roligare studier.” (Åkesson, 1997, sid. 22).

Och Hansson sammanfattar från utvärderingen inom området för humaniora och
teologi: 

”Det är knappast överord att påstå att den universitetspedagogiska kursen haft
påtagliga positiva effekter som kan sammanfattas i större entusiasm och intresse
för undervisning, förnyad och förbättrad egen undervisning och examination,
utveckling av institutionens utbildning och positiv påverkan på andra lärare.”
(Hansson, 1999, sid. 9)

Det har också varit särskilt betydelsefullt när det från externa bedömare kommit
konkreta förslag om expansion i deras sammanfattningar:

”Rektor bör fortsätta satsningen på pedagogisk utbildning av lärarna, om
möjligt öka dess omfattning och slå fast att alla lärare vid universitetet skall ha
viss grundkompetens.” (Kim, Plantin och Thune, 1995, sid. 3)
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”Intervjuerna har dokumenterat behovet av pedagogiska insatser inom HT-
området. Kursen i praktisk universitetspedagogik uppfattas som ett nödvändigt
centrum, men fler och vidgade insatser behövs. Den moderna utbildningen inom
HT-området ställer krav på en professionellt upplagd och genomförd
undervisning. De lärare som går kursen i praktisk universitetspedagogik får en
positiv attityd gentemot undervisningen och bidrar aktivt till att utveckla och
förnya den. För att denna process inte skall tappa farten krävs emellertid en mer
organiserad uppföljning av den pågående pedagogiska utbildningen, men det
efterlystes från olika håll också fler och vidgade insatser av denna typ från
områdets sida.” (Hansson, 1999, sid. 12)

Goda exempel och tydliga mål

Att lyfta fram goda exempel är liksom ägandeskapet en klassisk strategi för förändring.
Det är emellertid inte okomplicerat. Det är åtminstone inom den akademiska miljö vi
känner vanligare att man värjer sig mot andras idéer än att man tackar och tar emot. I
vissa lägen kan emellertid goda exempel fungera inspirerande och betryggande. Vi har
sett det särskilt när frågor om högskolepedagogisk utbildning har hamnat på områdenas
agendor, och man därmed måste ta ställning till hur man skulle agera.

Ett exempel på detta är när de särskilda medlen för kvalitetshöjande åtgärder inom
Lunds universitet kopplades till krav på att områdena skulle ta fram planer för kvalitets-
höjande åtgärder för perioden 1993/94 – 95/96. Då fanns Grundbultens modell att
förhålla sig till, och vi kunde i våra kontakter med ansvariga inom områdena lyfta fram
lyckade exempel på pedagogiska kurser – både från andra områden och från andra
lärosäten, nationellt och internationellt. Man ville inte gärna vara sämre än någon annan,
och det fanns viss konkurrens om medlen. Programarbetet och de följande försöks-
verksamheterna innebar därmed väsentliga framsteg.

Ett annat exempel på när goda exempel kunnat användas strategiskt är planerings-
projektet inom ramen för pilotprojektet 2002/2003. Områdena och LUS (student-
kårernas samverkansorganisation) inbjöds att delta genom representanter i en gemensam
planeringsprocess för den högskolepedagogiska utbildningen, nerifrån-upp. Den
Franssonska utredningens förslag om 10 veckors utbildning fanns att förhålla sig till,
men det var inte givet att man skulle kunna få acceptans för så omfattande utbildning.
Genom att det fanns goda exempel främst från områdena lokalt men även från andra
lärosäten mognade successivt konsensus fram.

För oss som arbetat med den högskolepedagogiska utbildningen har utbytet av goda
exempel från kollegor – lokalt, nationellt och internationellt – självfallet haft synner-
ligen stor betydelse.

Påverkan genom bred utbildningsverksamhet

Vi har i denna skrift valt att fokusera på de pedagogiska kurserna. Förutom kurserna har
det emellertid funnits en mängd andra verksamheter som bidragit till pedagogisk
kompetensutveckling. Vi vill därför här ta upp några exempel på andra verksamheter
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som i särskilt hög grad bidragit till kulturförändringen vad gäller synen på pedagogisk
utbildning.

I början av 70-talet fanns inte enbart misstro. Många institutioner hade höga ambitioner
vad gäller kvalitet i grundutbildningen, och det gick bra att göra seminarier, lärardagar,
temadagar och konferenser, om det var ett direkt led i institutionens utvecklingsarbete.
Sådana verksamheter har bedrivits i stor omfattning alltsedan dess, och har utgjort och
utgör en viktig del av den pedagogiska utbildningen inom universitetet, även om den
inte alltid primärt uppfattas som ”utbildning”.

Något som också bidragit till förändrade förhållningssätt har varit nästan all annan
utbildningsverksamhet för lärarna, där innehållet och/eller den pedagogiska utform-
ningen gett anledning till reflektion och inspiration. Exempel på sådan kompetens-
utveckling är idéseminarier och idédagar, språkutbildning med suggestopedimetod,
kurser i kreativt tänkande och problemlösning, utbildning för forskarhandledare, kurser
och seminarier kring datorn i undervisning etc. I kapitel 14 och 15 ger vi en lite fylligare
beskrivning av en del av dessa verksamheter.

Vidare har det skett en påverkan genom utbildning för personer i ledningspositioner,
som t.ex.
- utbildningsdagar för samtliga nya linjenämnder om utbildningsplanering
- utbildning för tjänsteförslagsnämnder kring pedagogisk meritering
- studierektorsmöten och studierektorsinternat
- pedagogiska mini-kurser för professorer
- inslag i ledningsutbildningen för prefekter om pedagogisk utbildning.

Även utbildning för andra personalkategorier som t.ex. studievägledare, bibliotekarier
och tandsköterskor har haft betydelse. De har ju pedagogiska funktioner, och de har
kunnat delta i lärarnas pedagogiska kurser och/eller i kurser och seminarier special-
utformade för dem.

Del av en större kulturförändring

Det vi fokuserat på i detta kapitel är kulturförändringen vad gäller synen på högskole-
pedagogiska kurser. Den ingår i sin tur i ett större sammanhang av utveckling inom
grundutbildningen för studenterna, inom personalutveckling och ledarskap, inom kvali-
tetsarbete m.m. Det finns därför många faktorer som indirekt bidragit till kulturföränd-
ringen, utöver de strategier som vi beskrivit i detta kapitel.

Omvänt har vårt mål aldrig egentligen varit att få till stånd högskolepedagogisk utbild-
ning för dess egen skull. Det vi har arbetat för har varit en mer omfattande förändring i
den akademiska kulturen. Den pedagogiska utbildningen har främst varit ett medel för
detta. I bilaga 15 – ett utdrag ur förslaget till pedagogiskt program (Lunds universitet,
1999) – finns en vision för en sådan mer omfattande kulturförändring. Och den kultur-
förändringen är långt ifrån genomförd.
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11 Många bidragande aktörer

Det är självklart så att den utveckling vi sett är ett resultat av en komplex väv av händel-
ser och insatser, med många bidragande aktörer. Olika grupper av aktörer har haft olika
dominerande argument för att kräva, stödja och driva pedagogisk utbildning:
- studenterna ser det som ett grundläggande villkor för att de skall få bra

undervisning och utbildning
- lärarna ser det som ett stöd i sin professionella utveckling
- personalorganisationerna ser det som ett rättmätigt krav på kompetensutveckling

inom ramen för anställning
- ledningsansvariga inom universitetet på alla nivåer ser det som ett led i

kvalitetsarbetet och konkurrensen med andra lärosäten
- ämbetsverken ser det som en skyldighet att följa politikernas signaler
- politikerna ser det som ett medel för effektivitet och ”value for money”.

Att ge sig på någon analys av samspelet mellan aktörerna är oss övermäktigt, men vi
vill åtminstone nämna några av aktörerna här, och ta upp betydelsen av vissa strategiska
insatser uppifrån.

Studenterna

Studenterna har, så länge vi kan minnas, hävdat sin rätt till så god utbildning som möj-
ligt och ställt krav på pedagogisk utbildning för högskolelärarna. Detta har skett på alla
nivåer – från institutionsstyrelser till SFS (Sveriges förenade studentkårer). Det har skett
med beundransvärd ihärdighet, och ibland t.o.m. offervilja i den meningen att studen-
terna har accepterat att finansieringen skett från grundutbildningsanslagen. De politiska
åtgärder som vidtagits på riksnivå kan nog i hög grad ses som försök att tillmötesgå
studenterna, och studenternas tryck nerifrån-upp har därför på ett avgörande sätt bidragit
till mycket av det som hänt uppifrån-ner.

Studenterna har också indirekt bidragit till den kulturförändring vi beskrivit i förra
kapitlet genom det inflytande de haft genom sina representanter i alla styrelser och
nämnder.

Eldsjälarna

Det är med stor glädje vi tänker tillbaka på alla de lärare som under årens lopp varit
pionjärer – de som engagerat sig i pedagogisk utbildning, genomfört nydanande utveck-
lingsprojekt och bidragit i våra verksamheter och inom sina institutioner, sektioner och
fakulteter/områden. Vi skulle gärna vilja uppmärksamma dem alla här, men det visade
sig problematiskt eftersom de är så många och gränsdragningsproblemen är svåra. Vi
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har därför valt att göra en snäv avgränsning till eldsjälar som uppenbart har haft betydel-
se för verksamheter även utanför den egna institutionen eller sektionen, när vi förteck-
nat dem i bilaga 2.

En särskild grupp utgör alla våra medarbetare under årens lopp, som vågat sig på upp-
giften att bedriva pedagogisk utbildning för universitetslärare inom LU, och som direkt
bidragit till framväxten av den högskolepedagogiska utbildningen. De finns förtecknade
i bilaga 1.

Till eldsjälarna räknar vi också våra kolleger på andra håll i landet, som gjort motsva-
rande insatser för framväxten av pedagogisk utbildning för lärarna vid andra lärosäten.
Dessutom har det varit synnerligen värdefullt med den samverkan som skett nationellt
och internationellt i olika former. Detta beskriver vi närmare i kapitel 12, 14 och 15.

Forskare och andra författare

Den högskolepedagogiska forskningen har expanderat kraftigt från början av 70-talet,
och till den pedagogiska utbildningen har vi fått ett successivt växande flöde av använd-
bara artiklar och böcker. Professor Ference Marton vid Göteborgs universitet och hans
medförfattare har varit banbrytande, och de har bidragit mycket starkt till att fältet
”högskolepedagogik” blivit etablerat och respekterat.

Det har också kommit en mängd debattböcker och mer praktiskt inriktade böcker, och
lärarna som deltagit i kurserna har kunnat finna allt mer som de haft direkt användning
för. I kapitel 13 har vi valt att ge en bild av utvecklingen genom flödet av boktitlar.

Några forskare/författare har haft särskilt stor betydelse bl.a. genom att vi kunnat använ-
da deras böcker som ”kursböcker”. Förutom ”Marton-gruppen” (1977) är de Wilbert
McKeachie (1969–2002), Graham Gibbs och Trevor Habeshaw (1989), Paul Ramsden
(1992) och John Biggs (1999).

Facket

Personalorganisationerna hade under hela PUS-tiden majoritet i den referensgrupp för
personalutbildning som fungerade som vår ledningsgrupp. Detta innebar ett naturligt
och förtroendefullt samarbete, som varit mycket värdefullt. Möjligheterna att vara pådri-
vande har begränsats av trögheten i kulturförändringen, men efterhand som det kommit
allt mer av positiva utvärderingar av olika slag har uppbackningen från personalorgani-
sationerna kunnat bli tydligare. De har kunnat hävda lärarnas rätt till kompetens för
jobbet och rätt till utrymme för kompetensutveckling.

Som resultat av centrala förhandlingar fick högskolorna särskilda ”RALS-medel” för
kompetensutveckling, som bl.a. kunde användas för utbyggnad av den pedagogiska
utbildningen i början av 90-talet.

Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) uppmärksammade tidigt behoven. Ett särskilt
genombrott skedde, som vi ser det, med SULF:s  tydliga ställningstagande för omfatt-
ningen ”minst 10 veckor” i ”Lärarakademien” (SULF, 2002). Detta var ett program i
form av tio punkter ”som vägledande för det fortsatta arbetet med pedagogisk och
didaktisk utbildning för universitets- och högskolelärare”.
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Engagerade ledare

Utan starka insatser från personer i ledande ställning hade den utveckling vi sett inte
varit möjlig. Vi vill här bara nämna några, som haft särskilt stor betydelse inom LU,
som vi sett det:

Håkan Westling intresserade sig som rektor mycket för vår verksamhet, backade upp
vårt stora utvecklingsprojekt och drev ”Core Curriculum-programmet”. Som ordförande
i Högskoleutredningen/Grundbulten valde han EFN till huvudsekreterare, och hade
modet att ta in våra djärva förslag i utredningen och föreslå särskilda resurser för att
genomföra dem.

Odontologiska fakulteten och dess ledning har alltid varit i fronten när det gäller att
satsa på pedagogisk utveckling och pedagogisk utbildning. Det är den fakultet där
kulturförändringen gått snabbast, och där man också varit djärvast i den radikala
omläggningen till problembaserat lärande i början på 90-talet. Detta har fått stort
modellvärde.

Eva Hansson, under 90-talet prodekanus inom matematisk-naturvetenskapliga fakulte-
ten, har varit en av våra viktigaste samarbetspartners genom åren. Hon engagerade sig
själv som kursledare tillsammans med oss i uppbyggnaden av fakultetens pedagogiska
kurser. Dessa kom att fungera som modell för andra fakulteter/områden under hela 90-
talet. Hon ledde studierektorskollegiet inom fakulteten på ett föredömligt sätt genom
flera utvecklingsprojekt, och bidrog personligen kraftigt till kulturförändringen inom
denna forskningstunga fakultet. Hon har också direkt engagerat sig i ledningen av vår
verksamhet under många år, och var initiativtagare till bildandet av Universitets-
pedagogiskt centrum (UPC) 1995.

Ledningen för Lunds tekniska högskola (LTH) satsade i början på 2000-talet på ett stort
utvecklingsprojekt ”Genombrottet”, på förslag från vår kollega Torgny Roxå. Innan
dess hade utvecklingen inom LTH på 90-talet gått jämförelsevis trögt. Med ”Genom-
brottet” kom LTH snabbt att ta en tätposition inom universitetet, och”Pedagogiska
Akademin” och lokala ”Inspirationskonferenser” har fungerat som modeller inte bara
lokalt utan också nationellt och internationellt. Vid tiden för planeringsprojektets start
2002 hade LTH ett utbud av högskolepedagogisk utbildning omfattande 11 veckor. Det
gjorde tydligt att Franssonska utredningens och SULFs förslag om tio veckors utbild-
ning inte alls var orealistiska.

Universitetsstyrelsens beslut 2003 om den högskolepedagogiska utbildningen var berett
i överläggningar mellan rektorsämbetet och dekanerna, och de har alltså ett samlat
ansvar för beslutet. Vicerektorn för grundutbildningen hade särskild betydelse, genom
sin övertygelse och sitt ställningstagande. Även andra bidrog, inte minst till utvidg-
ningen av målet till att omfatta alla lärare.  

På nivåer under den högsta ledningen finns det också många andra ledare – studie-
rektorer, prefekter, dekaner – som på olika sätt varit drivande och stödjande. Att nämna
namn och alla deras insatser skulle dock föra för långt här, eftersom det är så många vi
har i tankarna.
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Efterhand som det blir generationsskiften får vi allt fler ledare inom universitetet på alla
nivåer med egen positiv erfarenhet av högskolepedagogisk utbildning och pedagogiskt
utvecklingsarbete. Vi har därmed goda förhoppningar om att den utveckling vi sett
kommer att konsolideras och gå vidare.

SUHF

Inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), som bildades 1995 som en
organisation för samverkan, har den högskolpedagogiska utbildningen vid flera tillfällen
diskuterats. Den utredning som SUHF initierade 1999 och den rapport som den
utmynnade i ledde endast till ett relativt försiktigt yttrande från förbundsförsamlingen.
Det fick ingen direkt betydelse för utvecklingen inom LU. Det var emellertid nog
viktigt för den fortsatta processen att förbundsförsamlingen engagerade sig och med-
vetenheten om den högskolepedagogiska utbildningen ökade. Senare (efter 2003) har
SUHF återigen tagit upp frågan och drivit utvecklingen framåt på nationell nivå.

UKÄ och UHÄ

PU-enheten inom UKÄ har bidragit starkt genom att man startade högskolepedagogisk
forskning, pedagogisk utveckling och pedagogisk utbildning på nationell nivå, och gav
stöd till de lokala verksamheterna. UKÄ:s kurser och senare UHÄ:s kurser fungerade
mycket inspirerande för många lärare. Speciellt vill vi nämna Hans Jallings insatser,
som stundtals var kontroversiella men alltid framåtriktade.

Politikerna

På regeringsnivå har man i viss utsträckning varit lyhörd för studenternas önskemål.
Utredningar har tillsatts. I propositionstexter har signalerna förstärkts. I reglerings-
breven fanns under en följd av år i inledningstexten särskilda markeringar angående
pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk utbildning, med krav på rapportering i
årsredovisningarna. Riksdagens utbildningsutskott gjorde en stor enkätundersökning.
Allt sådant har naturligtvis sin betydelse för att ge uppmärksamhet åt behoven och
möjligheterna. Vårt intryck är dock att man inom LU inte låtit sig styras av dessa
signaler. Och på golvet – bland lärarna ute på institutionerna – har man inte tid att läsa
sådant.

Det som från politiskt håll har haft direkt effekt är som vi sett det främst två saker:
förordningar och särskilda medel. Indirekt har dock naturligtvis utredningarna haft stor
betydelse. Indirekt har också kvalitetssäkringsprocessen bidragit, bl.a. genom att
universitet och högskolor blivit mer konkurrensutsatta. Det handlar om konkurrens om
studenter/resurser, och det gäller därför att värna om sitt goda rykte.

Högskoleförordningen

Krav på visad pedagogisk skicklighet för anställning som högskolelärare har funnits i
högskoleförordningen så länge vi kan minnas. Tillämpningen har dock varierat mycket,
och det finns många flagranta exempel på att förordningens villkor i praktiken
kringgåtts eller inte uppmärksammats, och tillsättningar grundats på enbart forsknings-
meriter. Utvecklingen inom detta område har gått anmärkningsvärt trögt. Och varje fall
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av nonchalans mot bestämmelserna har varit kontraproduktivt för den pedagogiska
utbildningen och lärares engagemang för undervisningen.

Vårt intryck är emellertid att medvetenheten om förordningens krav efterhand vuxit, och
att man bl. a. genom preciseringar i anställningsordningar har börjat hantera den peda-
gogiska meriteringen med större omsorg än tidigare. Föregångare har varit SLU och
Chalmers, som började använda sig av pedagogiskt sakkunniga, och våra kolleger i
Uppsala som engagerat sig intensivt för den pedagogiska meriteringen.

Krav på högskolepedagogisk utbildning fördes in i högskoleförordningen fr.o.m.
2003-01-01, dock utan precisering av omfattningen, och med stora möjligheter till
undantag. Vi blev först besvikna över de svaga formuleringarna, men har sedan insett
vilken positiv effekt de fått. Just genom otydligheten blev alla högskolor tvungna att
förhålla sig till frågan om omfattningen, och den kom därmed att hamna på agendan.
Genom att det fanns goda exempel på utbildningar omfattande tio veckor eller mer, och
genom att högskolorna allt mer kommit att konkurrera med varandra, så var det upplagt
för konsensus om tio veckor när och SUHF senare (efter 2003) var berett till beslut.

Särskilda medel

I olika skeden har politikerna satsat särskilda medel på pedagogisk utveckling och
kompetensutveckling, och det har nästan alltid bidragit till expansionen. Däremellan har
det varit perioder med enbart lokal finansiering, vilket ibland lett till viss tillbakagång,
men faktiskt oftare konsolidering eller t.o.m. fortsatt expansion.

Vi har arbetat med särskilda projektmedel
- inom PU-enheten på 70-talet, då det bedrevs en mängd utvecklingsprojekt och

lärarfortbildningsinsatser med medel från UKÄ
- i vårt stora utvecklingsprojekt på 80-talet, med medel från

Forskningsrådsnämnden (FRN)
- inom LU:s Core Curriculum-program i slutet av 80-talet, med medel från

Crafoordska Stiftelsen
- med s.k. RALS-medel för kompetensutveckling i början av 90-talet
- med de särskilda medlen för kvalitetshöjande åtgärder 1992–1995
- med särskilda medel för högskolepedagogisk utbildning och LU:s pilotprojekt

efter Franssonska utredningen.

När det finns särskilda projektmedel, ställs naturligen krav på planer och rapportering,
och verksamheten hamnar därmed på agendan och blir mer synlig än annars. Ibland har
också rapporter blivit direkt användbara i den högskolepedagogiska utbildningen.

Vårt intryck är dock att det efterhand som lärarnas arbetssituation blivit allt mer pressad,
har blivit allt svårare att locka till nya initiativ genom att utlysa särskilda projektmedel.

Externa och interna exempel

Alla som bidragit med goda exempel, kan ses som aktörer som bidragit till utveck-
lingen. Vi har berört de goda exemplens betydelse för kulturförändringen i föregående
kapitel. Vi har också valt att särskilt lyfta fram några värdefulla kontakter på nationellt
och internationellt plan i kapitel 12, 14 och 15.
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12 Nationell samverkan

I denna skrift har vi beskrivit framväxten av den pedagogiska utbildningen ur ett lunda-
perspektiv. Vi vill emellertid starkt understryka betydelsen av all den verksamhet som
bedrivits såväl inom centrala organisationer som vid alla våra systerenheter vid andra
lärosäten. Det nationella samarbetet i olika former och varierande nätverk har starkt
bidragit till framväxten och kvaliteten i hela landet. Här kan vi bara nämna en del. En
heltäckande beskrivning skulle fordra många kontakter och djupdykning i många arkiv.

Samarbete mellan de lokala PU-enheterna

Vid slutet av 1960-talet och några år därefter fanns det pedagogiska utvecklingsenheter
endast vid de dåvarande fem universiteten. Ganska snart tillkom även enheter vid de
större specialhögskolorna Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan,
Chalmers Tekniska Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Dessa tidiga PU-
enheter hade mycket få anställda. Vi kunde därigenom ha en mycket nära kontakt både
med UKÄ:s enhet och framför allt med varandra. Kategorin pedagogiska konsulter var
ju helt ny inom universitetet och självklart bemöttes de av skeptiska företrädare för de
akademiska lärarna. I själva tillkomsten av funktionen låg ju ett visst ifrågasättande av
hur lärarna genomförde sin undervisning och examination. Dessutom betvivlade man
starkt att det kunde finnas några generella pedagogiska lösningar.  För PU-enheterna
gällde det alltså tidigt att få lärarnas förtroende. Utbyte av erfarenheter med kollegorna
från andra universitet i utformandet av yrkesrollen var därvid mycket värdefullt.

Det nätverk som startade 1969 fortsatte med åtminstone årliga sammankomster. Vid
dessa diskuterade vi det mesta – arbetsmetoder, informationsinsatser, organisation och
bemanning och framför allt erfarenheter av konsultinsatser. Det var ytterst informella
möten, som präglades av pionjäranda och ibland av en stimulerande konkurrens. Vi blev
efterhand fler, men under många år var vi inte fler än 15– 20 personer. Genom det yttre
tryck vi alla var utsatta för både av positiv och negativ art blev vi ganska samman-
svetsade. Vi såg fram emot årets möte. Det ledde ibland inte enbart till en professionell
kontakt utan också till långvariga vänskapsband.

Det dröjde länge innan antalet särskilda enheter vid högskolorna ökade. Däremot
anställdes fler personer vid de befintliga enheterna. Den s.k. Franssonska utredningen
(se kapitel 9) skickade i maj 2000 en enkät till lärosätena bl.a. med frågan om organi-
sation för den pedagogiska utbildningen och utvecklingsarbetet.  Vid den tiden fanns det
14 universitet (i utredningen definierat som lärosäten med oinskränkta rättigheter att
utfärda doktorsexamen). Samtliga utom ett hade en särskild organisation. Av de 24
högskolorna var det endast tre som då hade en särskild fast organisation. (SOU 2001:13,
kapitel 8)
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De första PU-enheterna placerades i enlighet med UPU:s förslag inom utbildnings-
byråerna inom den centrala förvaltningen. Efterhand har varje universitet och högskola
funnit sin organisatoriska lösning. Vissa av oss gick ihop med personalutbildningen för
övrig personal, andra så småningom med funktionen för kvalitetssäkring och utvärde-
ring, åter andra formades mer som ett nätverk etc. Från slutet av 1990-talet har samman-
slagningar mellan enheter för pedagogisk utveckling och utbildning och enheter för
datorstöd lett till intensiva diskussioner. Alla dessa olika lösningar hade till följd att vi
vid diskussionerna ofta måste förklara för varandra under vilka förutsättningar vi
arbetade och tänka igenom våra argument för och emot olika lösningar.

I Lund överfördes vi (EFN och EÅ), som koncentrerat oss på lärarnas utbildning, 1977
till en ny enhet för all personalutbildning, fortfarande inom den centrala förvaltningen.
Den tidigare PU-enheten fanns kvar, men den övergick efterhand till att huvudsakligen
ägna sig åt utvärdering. De organisatoriska skillnaderna ledde till att pedagogkonsulter
ingick även i andra nätverk. Vi deltog t.ex. i ett nationellt nätverk för de för personal-
utbildningsansvariga.

Efterhand uppstod ett behov av en formalisering av nätverket för pedagogiska konsulter.
Vi uppmanades härtill av Graham Gibbs, då föreståndare för utvecklingsenheten vid
Oxford Brookes University och ordförande i det engelska nätverket SEDA (Staff and
Educational Development Association). Därmed kunde nämligen vårt nätverk ingå en
internationell organisation för motsvarande professionella yrkeskår: ICED (International
Consortium for Educational Development). Vi följde Gibbs uppmaning och bildade 26
oktober 1997 formellt SwED-net (Swedish Educational Development network). I prak-
tiken var vårt nätverk till en början fortfarande inte särskilt formellt, och våra möten var
inte annorlunda än tidigare. Först år 2003 blev nätverket den formella förening det är i
dag.

Gemensamma kurser

Första gången ett konsultmöte fick karaktär av kurs var en workshop i Sånga-Säby i
april 1983. Det var ett samarrangemang för 11 engelska pedagogiska konsulter och 11
svenska, och EFN deltog. Det var första mötet med Graham Gibbs. Samtliga deltagare
skulle i förväg formulera en situation från sin vardag som konsult, en situation som
kunde spelas upp som ett rollspel. Dessutom ingick i förberedelserna att dokumentera
vad man gjorde var tionde minut under minst två dagar. Dessa dokument jämfördes
sedan som ett led i att tydliggöra vad den nya professionen innebar och gav idéer till hur
var och en kunde utveckla sin professionella roll som pedagogisk konsult. Det fanns
t.ex. en tydlig skillnad mellan de engelska och de svenska konsulterna, en skillnad som
var mycket givande att diskutera. De engelska deltagarna var i sitt arbete mycket mer
fokuserade på den individuelle lärarens utveckling medan vi från Sverige var mer inrik-
tade på undervisningssystemets betydelse för studenternas lärande.

Samverkan med England fortsatte. Vid ett konsultmöte i Sigtuna tillsattes en arbets-
grupp för ”utbildning för utbildare” (EÅ ingick), och gruppen fick resurser från UHÄ
för sitt arbete. Ett av gruppens initiativ var att i samarbete med Graham Gibbs arrangera
en kurs för de pedagogiska konsulter, som arbetade som kursledare för de pedagogiska
kurserna. Kursen genomfördes under en vecka i september 1991 i Oxford, med gästande
brittiska forskare och med teman som ”Pedagogisk utveckling i högskolan, en framtids-
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bild”, ”Vetenskaplig förankring och praktisk pedagogik”, ”Grundsyn kring kunskap och
inlärning” och ”NLP – något för oss?”, och två dagar för temat ”Det bästa av vad
Graham Gibbs och hans kollegor kan ge”.

Arbetsgruppen hade också föreslagit en kurs ”steg 2” och utsett kursledare för en sådan
kurs. I Oxford gav kursgruppen synpunkter till den kommande kursledningen angående
innehåll och omfattning. Syftet med steg 2, ”den nationella kursen”, var att svara mot ett
behov av att få fram nya kursledare. Detta behov förstärktes av högskoleutredningen.
Kontakterna mellan sekretariatet och de pedagogiska konsulterna var täta under hela
utredningstiden 1989–1991. Det var tidigt uppenbart att utredningen i sitt slutbetänkan-
de skulle föreslå en förstärkning av den pedagogiska utbildningen och att varje lärosäte
skulle förväntas ta ansvar för en uppbyggnad. Det underströk behovet av fler kursledare.
Med ekonomiskt stöd från UHÄ arrangerades steg 2 under 1991/1992, under ledning av
Mona Bessman vid Stockholms universitets PU-enhet och EFN. Varje deltagares pro-
jekt var att utforma en pedagogisk grundkurs, utsätta den för kritik och uppslag från
övriga kursdeltagare och kursledning samt förankra den på hemmaplan.

UHÄ ordnade ytterligare några kurser, som var riktade direkt till de pedagogiska
konsulterna. En handlade om utvärdering av högre utbildning, och en om användningen
av datorer i undervisning för studenter.

Gemensamma skrivelser

Vid olika tillfällen har PU-enheterna gått fram gemensamt med önskemål till
statsmakterna. Vid kursen i Oxford i september 1991 enades man t.ex. om en skrivelse
som översändes till Högskoleutredningen (Grundbulten). I skrivelsen underströk nät-
verket ”behovet av att i Högskoleutredningens slutbetänkande inkludera ett särskilt
kapitel om pedagogisk utveckling generellt”. Gruppen förslog t.o.m. innehåll och dispo-
sition av ett sådant kapitel. Det borde, stod det i skrivelsen, omfatta tre huvudavsnitt:
utvecklingen i stort sedan 1970, kännetecken på pedagogisk utveckling och beskrivning
av framtiden och kommande krav. Det resulterade i utredningens betänkande i kapitel 9
”Undervisning och inlärning – forskning och utvecklingsarbete” (SOU 1992:1).

Ytterligare en gemensam skrivelse utarbetades av en särskild arbetsgrupp efter ett möte
mellan de pedagogiska konsulterna i landet i slutet av maj 1995. Skrivelsen hade for-
men av ett program: ”Program för förnyelse av det pedagogiska utvecklingsarbetet vid
universitet och högskolor”. I skrivelsen underströks att förändringar i kraven på hög-
skoleutbildningen leder till att ambitionsnivån i de pedagogiska utvecklingsinsatserna
måste höjas. Speciellt understryks anknytningen till forskning och möjligheten för de
pedagogiska konsulterna att inom sin tjänst själva bedriva forskning. Detta var något vi
hade vi diskuterat under många år.

Gemensamma läromedel

I samarbete mellan några lärosätens pedagogiska konsulter har två mindre skrifter tagits
fram: ”Examination för kvalitet – exempel från högskolan” (UHÄ/FoU 1985:3) och
”Kursvärdering för ökad kvalitet – vägledning och exempelsamling” (UHÄ/FoU
1991:1). Dessa var under många år mycket värdefulla som studiematerial i den pedago-
giska utbildningen.
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De flesta PU-enheter eller motsvarande startade också sina egna skriftserier som
utbyttes mellan enheterna och utgjorde en god kunskapskälla för de pedagogiska kon-
sulterna och för universitetets lärare.

Samverkan kring utländska föredragshållare

Tack vare den nära kontakten mellan de pedagogiska konsulterna kunde vi tidigt
samverka kring inbjudan av internationella gäster. Någon PU-enhet ville t.ex. inbjuda
en utländsk föredragshållare och undersökte då intresset från andra lärosäten. Därefter
kunde personen kontaktas och erbjudas en rundresa i Sverige under flera dagar. Många
av våra gäster uppskattade detta, eftersom en resa till Sverige under ca en vecka till
olika lärosäten tedde sig mer lockande för dem än en enstaka dag till ett enskilt univer-
sitet. Vi hade även denna form av samverkan med kollegor i Finland och Danmark.

Goda exempel

Genom åren har vi i konsultgruppen haft nytta av goda exempel som vi fått av varandra.
Det kunde vara exempel på en enstaka övning som fungerat bra i en kurs, eller ett
användbart material, en artikel eller tips om hur man tillsammans med kursdeltagarna
kunde behandla ett teoretiskt avsnitt. Det kunde också handla om hela uppläggningen av
kurser, sekvenser och strukturer. Det kunde vara åtgärder för utvecklingsarbete kring
pedagogisk meritering eller införande av problembaserat lärande. Det skulle i detta
sammanhang föra alldeles för långt att konkretisera sådana exempel.

Ett enda exempel vill vi emellertid ta upp, eftersom det så uppenbart haft betydelse för
utvecklingen nationellt. Exemplet är från Sveriges Lantbruksuniversitet, där rektorn
Mårten Carlsson var den förste rektorn i landet som uppdrog åt och stödde sin pedago-
giska utvecklingsenhet, med Nils Trowald i spetsen, att bygga upp ett utbildnings-
program svarande mot Högskoleutredningens förslag (se kapitel 7). SLU:s program
kom att nationellt fungera som modell, och vi har ibland kunnat använda det som
”hävstång”.

Grundutbildningsrådet

Redan under pågående utredning fick Högskoleutredningen 1990 gehör för bildande av
ett Grundutbildningsråd med uppdrag att ge projektstöd åt lärare med utvecklingsidéer.
Mårten Carlsson blev dess första ordförande och Hans Jalling huvudsekreterare. Till
den första ansökningsomgången kom det in 200 ansökningar om totalt 75 miljoner,
vilket visade att det fanns ett starkt engagemang hos många lärare, men på många håll
också en brist på medel till mer resurskrävande utvecklingsidéer. Granskningen av
ansökningarna genomfördes på samma sätt som ansökningar till forskning. Varje pro-
jekt som beviljades var granskat av en svensk och en utländsk bedömare och av rådets
ledamöter. Vi pedagogkonsulter hade inte rätt att själva söka medel, men fanns ofta med
som rådgivare i projekten. Ibland anlitades vi också som externa bedömare.

Grundutbildningsrådet tog i november 1990 också initiativ till ett svenskt lärarnätverk,
som man döpte till ”Levande pedagogers sällskap” som en travesti på den aktuella
filmen ”I döda poeters sällskap”. De som inbjöds att vara medlemmar var i huvudsak
lärare, som erhållit pedagogiskt pris vid sitt lärosäte. Sällskapet skulle upplevas som
exklusivt, varför antalet medlemmar begränsades till 200 personer. Därtill inbjöds
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pedagogiska konsulter att få vara ”ex-officio”-medlemmar. Syftet med sällskapet var att
verka för en höjning av den akademiska grundutbildningens kvalitet. Rådet arrangerade
seminarier, flertalet förlagda utomlands, och finansierade resestipendier till pedagogiska
symposier utomlands. På många håll i landet tog de regionalt ansvariga inom sällskapet
initiativ till pedagogiska träffar – ofta med hjälp av ekonomiska bidrag från Grund-
utbildningsrådet. 1999 utökades Grundutbildningsrådets verksamhet till att också
omfatta stöd åt forskarutbildningen. Samtidigt ändrades namnet till Rådet för högre
utbildning.

Ett initiativ från Rådet var stöd åt en verksamhet som kallades ”Sommarinstitutet”.
Detta startade år 2000 och fortsatte några år. Det var kurser som riktade sig till yngre
forskare med intresse för undervisning. Kurserna genomfördes på sommaren och plane-
rades och leddes av pedagogiska konsulter, ofta två eller tre från olika lärosäten.
Dessutom var de internationella inslagen alltid markanta. Dessa kurser blev mycket
uppskattade.

Universitetspedagogiska konferenser

Runt om i Sverige började man arrangera universitetspedagogiska konferenser vars
initiativtagare var de olika PU-enheterna. En av de första var nog Umeå universitets
konferens i februari 1993 med temat ”Den goda utbildningsmiljön”. Denna har sedan
fortsatt vartannat år. Linköpings universitet har arrangerat konferenser kring undervis-
ning enligt problembaserat lärande, Stockholm har haft sina campuskonferenser och i
Lund har vi haft ”Idédagar” för att nämna några. Ett syfte har varit gemensamt: att ge
enskilda lärare eller grupper av lärare möjlighet att presentera sina utvecklingsprojekt.
Vid dessa konferenser har alltid flera pedagogiska konsulter från andra lärosäten
deltagit.

I november 2003 arrangerades den första nationella utvecklingskonferensen för högre
utbildning. Arrangörer var Rådet för högre utbildning i samarbete med Högskolan i
Gävle. Projektledningsansvaret låg i Lund. Syftet var utbyte av erfarenheter och idéer
kring pedagogiskt utvecklingsarbete. Temat var ”Den professionella universitetsläraren
– praktik och teori”. Mer än 230 lärare och pedagogiska konsulter deltog under tre
intensiva dagar.
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13 Innehållets utveckling – speglad i bokbordet

I de högskolepedagogiska grundkurserna har vi alltid haft ett bokbord, med möjlighet
för kursdeltagarna att få en upplevelse av hur mycket intressant litteratur som finns, och
med möjlighet för dem att låna böcker för läsning både inom kursen och efteråt. Bok-
bordet har vuxit efterhand – många böcker har använts länge – och en del böcker har
successivt rensats bort. När vi nu ser på de böcker som använts genom åren, så är det för
oss tydligt hur boktitlarna successivt speglar kursinnehållets utveckling över tid – både
expansionen och tyngdpunktsförskjutningar. Vi har därför valt att som en illustration
kronologiskt förteckna titlarna på de mest använda böckerna.

Vi har förtecknat dem i tre spalter, för att göra utvecklingsperspektivet tydligare.
Böcker i den vänstra spalten har sin tyngdpunkt i teori och forskningsresultat. Böcker i
den mellersta spalten är främst av handbokskaraktär, med mer eller mindre rikt innehåll
av tips och verktyg. Där finns också böcker som handlar om någon specifik undervis-
ningsform. Böcker i den högra spalten har karaktär av debattböcker, med fokus på
utbildningens funktion i samhället, eller så är de på annat sätt särskilt utmanande.

Somliga böcker skulle kunna placeras i två spalter, eller t.o.m. alla tre, men det har vi
avstått ifrån för att inte göra bilden alltför komplicerad. Av samma skäl har vi avstått
från att ta med författare. Böckerna finns inte heller i referenslistan, för att inte dränka
övriga referenser. Några undantag från detta är de böcker som haft särskilt stor betydel-
se och som vi berört i kapitel 11.

Böcker med tyngd- Böcker om Debattböcker och
punkt i forskning arbetssätt andra särskilda
och teori utmaningar

Taxonomy of Educational
Objectives – Cognitive
domain, 1956

Att undervisa studenter, 1959

Taxonomy of Educational
Objectives – Affective
Domain, 1964

Universitetspedagogik,
kompendium, 1968
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Undervisningsteknologi, 1968

Teaching Tips – a guidebook
 for the beginning college
 teacher, 1969

Pedagogy of the Oppressed, 1969

Teaching as a Subversive Activity,
1969

Målanalys vid planläggning av
en akademisk utbildning, 1969

Undervisningsprocessen, 1970

Hvis skolen ikke fantes, 1971

Grupp-psykologi, 1971

Provteori och
provkonstruktion, 1971

What’s the use of Lectures?,
1971

Grupparbetsmetodik, 1972

Pedagogik för förtryckta, 1972

Kunskap-insikt-frigörelse, 1973

           Lära för att överleva
– angrepp på en förlegad
undervisning, förslag till en
revolution, 1973

Samhälle utan skola, 1973

Universitetsundervisning
– problem, empiri och teori,
1973

Utbildning och/eller lärande,
1973

Handbok för undervisare, 1975

Lära, förändra, frigöra, 1975

Frihet att lära – om att själv få styra
sitt sökande efter kunskap, 1976
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Problemorienterad och
deltagarstyrd undervisning, 1976

Att tillämpa en frigörande
pedagogik, 1976

Dialogpedagogik, 1976

Utvärdering av undervisning,
1976

Kan en ny utbildning hjälpa?, 1977

Aktivt lärarskap, 1977

Inlärning och
omvärldsuppfattning, 1977

Utbildningsplanering för
förnyelse, 1977

Gruppen. En bok om sånt som
brukar hända i grupper och
varför, 1977

Projektarbejde – erfaringer og
praktisk vejledning, 1977

Boken om pedagogerna, 1979

Pedagogiskt poem – om
projektorientering i pedagogiken,
1979

Kreativitet och kreativ
problemlösning, 1979

Att värdera utbildning, 1980

Pedagogiska provokationer, 1980

Vad är kunskap?, 1981

Den dolda läroplanen, 1981

Ut med forskningen, 1981

Inlärning och människosyn,
1981

Teaching with cases, 1981

Att vara lärare för vuxna, 1982
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En strategi för handledning
- på egna villkor, 1982

Använd huvudet bättre, 1982

Förklara forskning för fler,
1983

The Reflective Practioner, 1983

Om konsten att samtala, 1984

53 Interesting Things to do in
Your Seminars and Tutorials, 1984

Experiential Learning, 1984

Att lära sig studera, 1985

Examination för kvalitet, 1985

Hur vi lär, 1986

Women´s Ways of Knowing, 1986

53 Interesting Ways to Assess
Your Students, 1986

53 Interesting Things to do in
Your Lectures, 1987

Improving Learning
– New Perspectives, 1988

Förnyelse och friktion
Om organisation, kreativitet
och innovation, 1988

53 Interesting Ways to Appraise
Your teaching, 1988

The Tutorial Process, 1988

Problembaserad inlärning;
en beskrivning av ideologi och
pedagogisk referensram, 1989

Preparing to teach, 1989

Sammanfattningsvis skulle jag
vilja säga, 1989

Teaching in Laboratories, 1989
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Scolarship Reconsidered –
Priorities of the Professoriate,
1990

Pedagogik i praktiken, 1990

Kursvärdering för ökad kvalitet,
1991

Forskarhandledningens psykologi,
1991

Learning to Teach in Higher
Education, 1992

Länge leve Lärandet, 1992

53 Problems with large classes
– making the best of a bad job,
1992

The Writing Process.
Composition Writing
for University Students, 1992

Tools for Teaching, 1993

Classroom Assessment
Techniques, 1993

Rethinking Univerity Teaching:
a Framework for the Effective
Use of Learning Technologies,
1993

Kvalitet och kunskapsprocess
i högre utbildning, 1993

Problem-based Learning:
How to Gain the Most from PBL,
1994

Casemetodik, 1994

Developing Students’
Transferable Skills, 1994

Inlärningsrevolutionen, 1994

Academic Writing, 1996

Knowledge, Difference and Power.
Essays inspired by Women’s Ways of
Knowing, 1996
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The Challenge of
Problembased Learning, 1997

Assessing Student Learning in
Higher Education, 1997

Problembaserat lärande –
Idén, handledaren och gruppen,
1997

Nycklar till kunskap, 1997

Om pedagogisk meritering, 1997

The University of Learning
– Beyond Quality and
Competence in Higher
Education, 1998

Examination i fokus, 1998

Communities of Practice
– Learning, Meaning and
Identity, 1998

What’s the Use of Lectures,
1998

An Evaluation of Information
Technology Projects for
Higher Education, 1998

Me  University, Bygg ditt eget
universitet och förbered dig för livet
i kunskapssamhället, 1998

Teaching for Quality Learning
at University, 1999

Designing Courses for
Higher education, 1999

Understanding Learning
and Teaching, 1999

Assessment Matters in Higher
Education, 1999

Mest lika – delvis olika. Hur
upplever kvinnliga och
manliga studenter sin
studiesituation, 1999



89

Pedagogik för 2000-talet,
1999

Lärande i praktiken, 2000

Om lärande, 2000

Ribban på rätt nivå. Sju inlägg om
Högskolemässighet, 2001

Pedagogiska grunder, 2001

Pedagogisk meritportfölj, 2001

Pedagogik för intuition, 2001

Lärande i mötet mellan
Piaget, Freud och Marx, 2001

Teaching Adults, 2002

Coaching och handledning av
grupper, 2002

Att bedöma pedagogisk skicklighet
– går det?, 2003

Vi hoppas att denna bild i hög grad talar för sig själv. Några kommentarer vill vi ändå
göra:

När vi läser enbart vänsterspalten (forskning och teori), blir vi påminda om att
- utbildningsteknologin var helt dominerande fram till mitten av 70-talet
- forskning om lärande dominerat sedan dess – främst den fenomenografiska

forskningen (Martongruppen m.fl.), men även forskning inom andra ämnen än
pedagogik

- det inte syns hur mycket som tillkommit under årens lopp i form av
vetenskapliga artiklar

När vi läser enbart mittspalten (böcker om arbetssätt), är det tydligt för oss att
- den väl speglar hur en rad nya arbetsformer successivt tillkommit
- det på 70-talet mest handlade om grupparbeten och problem- och

projektorientering
- problembaserat lärande har varit dominerande inom pedagogisk förnyelse sedan

slutet av 80-talet och långt in på 90-talet
- det inte syns hur mycket som tillkommit under årens lopp i form av rapporter

från pedagogiska utvecklingsprojekt.
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När vi läser högerspalten (debattböcker och särskilda utmaningar) blir vi påminda om
att
- det kom väldigt många debattböcker med utbildningssociologiskt innehåll efter

1968, ända fram tillbörjan av 80-talet
- det sedan tog tvärt slut och var nästan stiltje, så när som på några om böcker om

genusperspektiv

När vi följer alla tre spalterna tillsammans, är det för oss slående
- hur lite av användbar litteratur det fanns, när vi på 70-talet började arbeta som

pedagogiska konsulter
- hur starkt den alternativa pedagogiken bröt fram på 70-talet och hur mycket

debattlitteratur det fanns – det behövdes förändring!
- hur handböcker och tips-böcker dominerade numerärt på 80-talet och långt in på

90-talet, samtidigt som pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk
utbildning började etableras i Storbritannien och Sverige – man behövde lära sig
mer om hur man kan göra i praktiken

- hur det efterhand har tillkommit allt mer av litteratur för speciella pedagogiska
utmaningar och arbetssätt – en spegling av mångfalden av pedagogiska möjlig-
heter och utmaningar

- att vi nästan inte har kunnat hitta någon intressant ny debattlitteratur om utbild-
ningens funktion i samhället under de senaste årtiondena.
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14 Många vägar till pedagogisk kompetens 

I kapitel 4–9 har vi gett en kronologisk beskrivning av utvecklingen av den pedagogiska
utbildningen för akademiska lärare, med betoning på grundläggande kurser. En bärande
idé för oss har emellertid hela tiden varit att det inte kan vara tillräckligt med en grund-
läggande kurs om ett visst antal veckor. Vi har varit angelägna om att inrikta oss på det
vidare begreppet lärarnas pedagogiska kompetens, och har varit väl medvetna om att
lärare vid universitet och högskolor kan utveckla denna kompetens på väldigt många
olika sätt. Detta markerade vi i det principförslag vi lade fram 1989 med vad vi beteck-
nade som successiv utbildning. Vårt förslag var att den delen av kompetensutvecklingen
skulle formas som ett individuellt program. Varje lärare skulle kunna finna sin person-
liga ingång till ett ökat engagemang för pedagogiska frågor, anpassat till hans/hennes
arbetssituation. Det skulle t.ex. finnas en möjlighet för en lärare som antagits som
handledare för doktorander att starta med en kurs för forskarhandledare, och en ny
lärare inom en PBL-upplagd utbildning skulle som första kurs kunna delta i en
specialkurs om problembaserat lärande. Vi strävade efter att erbjuda rika valmöjlighe-
ter, bl.a. i form av specialkurser, som också kunde ge möjligheter till fördjupning för de
många entusiastiska lärare vi mötte i våra kurser.

Minst lika viktigt var att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling i andra former än
kurser, för inspiration och fördjupning, och som en del i den kulturförändring vi skrivit
om i kapitel 10.

I detta och nästa kapitel ger vi exempel på en del av de kompletterande möjligheter till
kompetensutveckling, som vi har erbjudit lärarna vid Lunds universitet. Beskrivningar-
na är av dokumentationsskäl relativt detaljrika.

I detta kapitel beskriver vi hur vi har arbetat inom ramen för olika former, under sju
rubriker:

Informella vägar
Idéseminarier
Idédagar
Institutionsutveckling
Specialkurser
Läskurser
Kursen ”Utforska din undervisning”

I nästa kapitel (kapitel 15) har vi i stället innehåll eller målgrupp som utgångspunkt, när
vi beskriver några speciella utvecklingsområden.



92

Informella vägar

Många av de informella vägarna att utveckla sin pedagogiska kompetens är så naturliga
att man inte ens tänker på dem i termer av kompetensutveckling. Det kan handla om
studier av ett innehåll med anknytning till undervisning och lärande, reflektion,
diskussioner eller deltagande i en verksamhet som ger upplevelser av annorlunda peda-
gogiska former.

Vi tar här upp några möjligheter, där en enhet för pedagogiskt utvecklingsarbete kan
bidra med stimulans, impulser eller material:

*  Lärande i vid bemärkelse äger rum i det dagliga arbetet på institutionen. En lärare,
som reflekterar över sina egna insatser i undervisningen, på egen hand eller i samtal
med en kollega och prövar nya metoder, lär sig oavbrutet.  En lärare, som inbjuder
studenterna till att ge återkoppling och synpunkter, ger sig själv möjligheter till utveck-
ling. I den pedagogiska utbildningen kan ingå som uppgift att samtala med eller
intervjua studenter.

*  Ett begrepp som vi sedan 90-talet lanserat i kurserna är ”kritiske venner”, efter en
artikel av vår norske kollega Gunnar Handal (Handal, 1999). Han hävdar att man borde
ha kollegialt utbyte kring utbildning och undervisning på samma sätt som man har när
det gäller forskning. En kritisk vän behöver inte nödvändigtvis komma från den egna
institutionen, och vi har sett många exempel på lärare som fortsatt att samarbeta efter
våra kurser.

*  Självstudier är en naturlig form för lärande för en universitetslärare. I dag finns
rikhaltigt med artiklar, rapporter, böcker nationellt och internationellt, och nätet öppnar
nästan oändliga möjligheter. Vad en utvecklingsenhet kan bidra med förutom egna
artiklar är att tillhandahålla referat och förslag till urval samt inspirera till läsning. Vi
har haft en mycket uppskattad utlåningsverksamhet från vårt lilla bibliotek, i anslutning
till kurser, seminarier och utvecklingsprojekt. Ett lagom omfattande nyhetsblad kan man
orka följa som lärare, och vi har till vårt UPC-blad bett lärare medverka som skribenter.

*  Att ingå i ett nätverk, fysiskt eller virtuellt har visat sig utvecklande liksom lunch-
möten, studiegrupper, temagrupper etc. På 90-talet prövade vi något vi kallade ”spår-
grupper” efter förebild från Australien där man arbetat med ”Trace Groups”. Tanken var
att gruppen skulle ta på sig ett ansvar för att bevaka ett frontområde, dels för egen del,
dels för att bidra till att sprida nyheter och intressanta fynd. Det fick emellertid ingen
större omfattning, eftersom överbelastade lärare helt enkelt inte kan prioritera ideellt
arbete. Lite senare kom ett nytt begrepp ”Communities of practice” (Wenger, 1998),
som visat sig vara mera hållbart.

*  Studiebesök och studieresor, deltagande i konferenser och nya kontakter nationellt
och inte minst internationellt är i dag närmast en nödvändighet, inte bara för att vara
forskare utan också för att vara lärare och handledare. De som deltagit i internationellt
lärarutbyte har också fått värdefulla perspektiv på sin egen verksamhet. Engagerade
lärare har utnyttjat konferenser inom sina forskningsområden till att även diskutera olika
erfarenheter av utbildning och undervisning med kollegor från andra länder.
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*  De lärare, som medverkat som kursledare i våra pedagogiska kurser, har sett det lika
mycket som egen fortbildning som en kursledarinsats. Medverkan i seminarier leder
likaså till analys och reflektion.

*  Varje form av projekt eller försöksverksamhet med åtföljande utvärdering är lärorikt i
linje med andra forskningsprojekt, liksom dokumentation i form av artiklar eller rappor-
ter. Genom åren har utvecklingsenheterna vid flera lärosäten erbjudit speciella rapport-
serier.

*  Sist men inte minst vill vi ta upp begreppet ”Teaching Portfolio” som vi använt i de
pedagogiska grundkurserna sedan början av 90-talet (Seldin, 1991). I den pedagogiska
portföljen samlar man material för sin pedagogiska meritering, men också annat mate-
rial som underlag för återkommande reflektion, kanske tillsammans med en ”kritisk
vän” eller en studierektor eller ”mentor”.

Idéseminarier 

En viktig verksamhet under många år var våra idéseminarier – ett begrepp som vi anser
oss ha myntat.

Starten
Vid det ordinarie chefmötet en måndag morgon 1981 med ca 30 chefer inom
förvaltningen meddelade EFN att vi avsåg att starta en verksamhet, som vi döpt till
”Idéseminarier”. Denna form av seminarier skulle erbjudas alla lärare och andra inom
hela universitetet som sysslade med undervisning och utbildningsplanering. Vi hade
också beslutat att de skulle förläggas till hela fredag eftermiddag. Meddelandet
framkallade många huvudskakningar och skeptiska småleenden. ”Inte var vi väl så
naiva att vi trodde att lärare skulle avsätta fredag eftermiddag till pedagogiska semina-
rier?” Det lite övermodiga svaret blev: ”Jo, om de är tillräckligt intellektuellt stimule-
rande.”  Idéseminarierna kom att fortleva i mer än 20 år, ca tre gånger per termin, med
40–80 deltagare varje gång, och några gånger mer än 100 deltagare.

Syften
Idéseminarierna hade ett flertal syften. Vår avsikt var inte – till skillnad från syftet med
de pedagogiska kurserna – att deltagarna skulle få redskap och insikter, som omedelbart
kunde leda till förändringar i deras undervisning och därmed för studenterna. Nej, det
huvudsakliga syftet var att deltagarna kunde få intellektuell stimulans och utmaning
kring frågor om universitetsutbildning. Vi ville att deltagarnas engagemang för pedago-
giska frågor skulle hållas levande genom impulser från aktuellt forsknings- och utveck-
lingsarbete i vid mening. Vi ville skapa en regelbundet återkommande mötesplats för
dessa frågor inom universitetet. Vi använde också idéseminarierna till vår egen fortbild-
ning.

Innehåll
Vår grundmurade uppfattning är att lärarnas pedagogiska utbildning måste hämta
kunskaper och inspiration från en mängd kunskapsområden förutom pedagogik:
psykologi, sociologi, hjärnforskning, filosofi, genusforskning, idé- och lärdomshistoria
Inbjudna gäster var därför forskare från många olika discipliner. Bland gästföreläsarna
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fanns också författare till aktuella utredningar eller debattskrifter, och kolleger
verksamma som pedagogiska konsulter vid motsvarande enheter i landet och utomlands.
Andra inbjudna gäster var lärare, som genomfört något särskilt intressant pedagogiskt
utvecklingsarbete, och personer engagerade inom andra utbildningsområden än hög-
skolan. I bilaga 14 finns en förteckning över seminarierna fram t.o.m. 2003, som en
illustration till vad som haft aktualitet i olika skeden.

Form
Formen blev snabbt standardiserad.  En inbjuden gäst talade i åtminstone en timme och
besvarade en del frågor. Därefter bjöds deltagarna på kaffe, som varade en halvtimme.
Under kaffet hade alla en möjlighet att samtala med varandra – många fick nya kontak-
ter över fakultetsgränserna. Den som ville gå hem efter kaffet kunde göra det, utan att
smyga med det. Fram till kl. 16.30 följde sedan intensiva diskussioner under ledning av
någon av oss på PUS/UPC.

Information före och efter
Vi var medvetet omsorgsfulla med informationen. Före internets tid var det alltid ett
problem att få ut information i en så stor och decentraliserad organisation som Lunds
universitet. Vid starten skickade vi inbjudan till ordförandena i de då ca 30 linjenämn-
derna för vidare distribution. Senare använde vi oss av LUM, universitetets personal-
tidning, och av vårt eget informationsblad. Dessutom gick inbjudan till samtliga institu-
tioner och till tidigare deltagare i pedagogiska grundkurser. Under senare år var
utskicket 700 – 800 exemplar. Efter anmälan till oss, skickade vi ut ett personligt
”Välkommen-brev” med lite inspirationsmaterial till seminariet – högst några A-4 sidor.
Efter seminariet refererades det, vanligtvis av en av de deltagande lärarna, i vårt nästa
informationsblad, så att de som varit förhindrade delvis kunde ta del av innehållet.

Fördjupningsmöjligheter
I anslutning till seminariet ordnade vi ofta speciella möten för en mindre krets, som
kunde vara intressant för vår gäst att träffa. Vi engagerade också många av de inter-
nationella gästerna att under anslutande dagar hålla s.k. workshops för lärare med
specialintresse för i det aktuella ämnet. I synnerhet genom dessa mer avancerade verk-
samheter fick vi själva goda möjligheter att bygga upp ett ytterst värdefullt internatio-
nellt kontaktnät.

Idédagar

5 – 6 juni 1996 var det premiär för ”Idédagar för lärare vid Lunds universitet”. Vid den
tidpunkten hade så många lärare deltagit i de pedagogiska kurserna och engagerat sig i
pedagogisk förnyelse av sin undervisning, att vi ansåg det vara dags för en större
sammankomst. Ett 40-tal lärare och några studenter medverkade i parallella sessioner.
De berättade från sina olika institutioner och fakulteter om sina, många gånger vardag-
liga, initiativ till förbättringar av undervisningen. Mångfalden och idérikedomen var
fascinerande. Syftet var att sprida goda idéer, att stimulera till kontakt och diskussioner
över fakultetsgränserna och att inspirera lärare till försök och förändringar av den egna
undervisningen.
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Vid anmodan att medverka gjorde vi inga avgränsningar av innehållet annat än att det
skulle röra sig om intressanta aktiviteter med anknytning till undervisningen. Efterhand
som bidragen strömmade in kunde vi emellertid urskilja nio teman:

Antagning genom intervjuer – vad vinner man?
Med fokus på studenternas inlärning
Problembaserat Lärande – Ja, det kan fungera!
Att bryta en tradition – mångfald och variation
Examination som stöd för inlärning eller ett nödvändigt ont?
Datorstödd utbildning – är det framtiden?
Samspelet mellan ämnet och generella färdigheter
Undervisning med interkulturella perspektiv
Kvinnligt, manligt och makt i utbildningen

Det skulle kunna vara intressant nu efter många år att jämföra med teman på dagens
konferenser.

Efter en stimulerande inledning från ordföranden i vår ledningsgrupp, Lars Haikola,
följde en inspirerande föreläsning av Göran Blomqvist, lektor vid Historiska institu-
tionen, om universitetspedagogikens historia. Gästtalare var Lars-Owe Dahlgren, pro-
fessor i pedagogik vid Linköpings universitet, som höll ett föredrag fyllt av viktiga
iakttagelser och slutsatser från pedagogisk forskning och praxis.

Antalet deltagare var ca 200, inklusive inledare och presentatörer, vilket gjorde att
dagarna blev hanterbara.

Idédagarna avslutades med att de medverkande fick skriva ner sin behållning och sina
förslag till idéer för kommande idédagar. Dagarna har dokumenterats i en rapport
(Lunds universitet, 1996 c). I den ingår artiklar från fyra studenter från den ettåriga
journalistutbildningen. Vi hade engagerat dem med uppdraget att bevaka dagarna och
ge sina referat.

15 – 16 juni 1998 ordnades idédagarna för andra gången. Även denna gång medverkade
drygt 40 lärare. Gästtalare var Anders Fransson, rektor för Högskolan i Borås och ord-
förande i Grundutbildningsrådet, som talade om ”Pedagogiskt nytänkande under 90-
talet”. Några teman från de första idédagarna kom igen samtidigt som mångfalden av
idéer inom det breda spektrum som undervisning och inlärning utgör var påtaglig.
Utvärderingen kunde sammanfattas i önskemålet ”Fler idédagar!”

Det kom dock att dröja ända till 2002, innan vi hade möjlighet att prioritera att göra
idédagar igen. Vi inbjöd till ett samarrangemang 25 – 26 april mellan oss vid
Universitetspedagogiskt Centrum (UPC) och Centrum för informationsteknik i utbild-
ningen (CITU). Syftet var att lyfta fram pedagogiskt utvecklingsarbete och forskning
kring pedagogik och teknik i ett och samma sammanhang. Två internationella experter,
Shirley Alexander från Australien och Diana Laurillard från England, var våra huvud-
talare. Mer om detta finns i kapitel 15, avsnittet  Datorstöd i utbildningen.

Året därpå tog Torgny Roxå från vår enhet initiativ till den första Inspirations-
konferensen vid Lunds Tekniska högskola (LTH) inom Lunds universitet. Syftet med
inspirationskonferensen var detsamma som med idédagarna. Huvudtalare var professor
Ference Marton, Göteborgs universitet, som talade om ”Kunskapsbildning och lärande”
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och universitetslektor Anette Kolmos, Aalborgs tekniska universitet, som talade om
”PBL i tekniska utbildningar”. Dessutom medverkade ett 30-tal lärare från LTH i
parallella sessioner. Intresset var stort och deltagarna många.

Institutionsutveckling

Under 1980-talet initierade vi en verksamhet som riktade sig till en hel institution till
skillnad från till enstaka individer eller specifika grupper. Denna form för utveckling
innebar alternativa vägar till pedagogisk utbildning och utvecklingsarbete. Fördelarna
var att den pedagogiska utbildningen blev insatt i sitt sammanhang, att den kom att
omfatta merparten av lärarna och även annan personal inom en arbetsenhet samtidigt,
och att den därmed gav goda möjligheter till faktiska förändringar. Vidare kunde man
därmed undvika det s.k. ”komma-hem-problemet”. Verksamheten var en naturlig följd
av att vi under denna tid hade ett övergripande ansvar för personalutbildningen för
samtliga personalkategorier – forskare/lärare, administrativ och teknisk personal.
Insatserna omfattade institutionens samtliga uppgifter: forskning, forskarutbildning,
utbildning och undervisning, ledning, administration och tekniskt stöd. Vår medverkan
var huvudsakligen i form av konsultinsatser.

Verksamheten startade oftast i någon form av problem inom institutionen (eller en
avdelning inom de större institutionerna). Problemen framfördes till oss av olika
personer eller grupper vid institutionen – endast i undantagsfall av någon i ledningen
över institutionsnivån dvs. av fakultets- eller förvaltningsnämnd. Problem kunde kom-
ma från doktorander som klagade över brist på handledning. Det kunde gälla besvärliga
konflikter mellan grupperingar inom institutionen. Någon gång handlade det om att
ingen ville åta sig vara prefekt respektive studierektor. Inte sällan var det lärare, som
upplevde sig vara överbelastade av undervisning. Nästan alltid var det tidigt uppenbart
att de påtalade problemen hängde samman med organisationen av den totala verksam-
heten inom institutionen.

Någon gång var utgångspunkten i stället en idé och vilja från prefekt eller studierektor
att utveckla institutionen i olika avseenden. Det kunde handla om en översyn över
institutionens kursutbud för att bättre svara mot avnämares eller studenter behov. Det
kunde handla om införande av nya undervisningsformer som t.ex. PBI. Varje sådan
förändring får konsekvenser för personalplanering, behov av kompetensutveckling och
ibland även forskningsinriktning.

Arbetssättet var att återföra det problem, som framförts till oss till ledningen för institu-
tionen och erbjuda konsultstöd. Ledningen måste ta beslutet om en verksamhet skulle
starta eller ej och ge en arbetsgrupp mandat för planering och genomförande i sam-
verkan med oss.  Många gånger var prefekterna tacksamma för att kunna agera friare i
kommande diskussioner om vi åtog oss det konkreta arbetet att leda utvecklingsarbetet.
Samtliga beslut måste emellertid fattas av de berörda inom institutionen.

Själva det konkreta arbetet startade vi med någon form av problemanalys. För det fanns
det många användbara instrument, som t.ex. att genomföra intervjuer eller att använda
olika tillgängliga diagnosinstrument. Vi hade t.ex. stor nytta av ett material utarbetat för
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Sveriges Lantbruksuniversitet ”Se om din Institution” eller Göran Ekwalls frågeformu-
lär ”Atmosfären på din arbetsplats”.

Efter omsorgsfull planering följde ofta några dagars internat med samtliga anställda när-
varande. Programmen kunde te sig väldigt olika – det var inte meningsfullt att ha någon
form av standardmodell. En riktlinje var dock att vara uppmärksam på allas delaktighet.
Mer än en gång kunde ledningen bli överraskad över goda förslag till lösningar från
oväntat håll. Vi använde också flera kreativa tekniker som t.ex. ”SWOT-analys” eller
”Framtidsspel”. Det övergripande syftet var att formulera ett konkret handlingsprogram
på kort och lite längre sikt omfattande samtliga funktioner inom institutionen. Hand-
lingsprogrammet skulle omfatta svar på ”varför? vad? hur? när? vem?”. En väsentlig del
av programmet var att från början besluta om formerna för utvärdering och uppföljning.

Specialkurser

Specialkursen som form är naturlig för att erbjuda utbildning kring ett speciellt innehåll,
eller för en speciell målgrupp. Nästan alla universitetets områden hade 2003 i sina
planer för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ett utrymme för
”valbara” kurser. Det kunde vara kurser i områdets eget utbud, som t.ex. kommunika-
tionskurser, ”docentkurser”, kurser för forskarhandledare, kurser i ämnesdidaktik, och
workshop för skrivande av pedagogisk portfölj. Det kunde också vara kurser i UCLU:s
utbud, som t.ex. kurser om uppsatshandledning, pedagogik för nätbaserad utbildning,
problembaserat lärande (PBL), forskarhandledning, och röst&tal. Dessa kunde samtidigt
fungera som fortsättningskurser, efter de tio veckorna. Man kunde ta kurserna i vilken
ordning som helst, och några, som t.ex. medicinska områdets korta introducerande kur-
ser om problembaserat lärande och om case-metodik, byggdes in i den första delen av
den pedagogiska utbildningen.

Redan på 1970-talet gav vi specialkurser, bl.a. i grupparbetsmetodik. I UKÄ:s utbud
fanns på 70- och 80-talen efterhand allt fler specialkurser, t.ex. pedagogiska special-
kurser för studierektorer och kurser om problemorienterad och projektorganiserad
utbildning, som kom att få stor betydelse för det pedagogiska utvecklingsarbetet. I våra
berättelser från 80-talet och fram t.o.m. 2003 (kapitel 6 – 9) finns en mängd exempel på
specialkurser, och i nästa kapitel (15), ”Speciella utvecklingsområden”, beskriver vi en
del av dem mera ingående.

Kurserna har varierat i omfattning, från mycket korta kurser om en dag till ca tio dagar,
mätt i arbetstiden för deltagare. En av en längsta specialkurserna vi gjort gemensamt för
universitetet är en kurs för forskarhandledare som omfattade 11 dagar.

Innehållet och utbudet har varierat mycket över åren, styrt av både av efterfrågan och av
våra egna idéer om nya kompetensområden att utveckla. Det är också tydligt hur som-
ligt haft aktualitet i vissa tidsperioder, som t.ex. kurser i forskningsinformation på 1980-
talet, men sedan försvunnit samtidigt som delar av innehållet integrerats i de grund-
läggande pedagogiska kurserna.

Ibland har vi utvecklat och genomfört kurserna själva, men oftast har vi engagerat
någon lärare med specialkompetens, från Lunds universitet eller från något annat
universitet i landet eller utomlands. En erfarenhet är att det behövs tillräcklig beman-



98

ning för att klara att samtidigt svara mot efterfrågan på grundläggande pedagogisk
utbildning och på specialkurser. Det är också nödvändigt med central finansiering för ett
universitetsgemensamt utbud, t.ex. så som vi hade det under UPC-tiden, 1995 – 2002,
då områdena bidrog till en basfinansiering för att vi skulle kunna erbjuda ett utbud av
seminarier och specialkurser.

Detta är ett fält där man med fördel skulle kunna samverka mellan högskolorna inom en
region, eller över landet i form av delvis nätbaserade kurser, för att kunna erbjuda ett
tillräckligt stabilt och mångfacetterat utbud. Det har också förekommit att vi nationellt
haft ”spejare” på varandras kurser, för att samla idéer och erfarenheter.

Vi avslutar detta kapitel med att beskriva några okonventionella former för special-
kurser, som vi experimenterat med i Lund: läskurser och kursen ”Utforska din undervis-
ning”.

Läskurser

En av de effektivaste formerna för pedagogisk fortbildning som vi kommit på, är vad vi
kallar ”läskurs”. Idén uppstod vid ett möte i nätverket för PBL, då våra värdar hade fyllt
ett bord med intressanta böcker och artiklar. Alla suckade hänfört och frustrerat: Om
man bara hade haft tid att läsa!

Vi beslöt då att ordna nästa träff på ett internat, och att var och en skulle ta med sig
böcker och artiklar. Vi startade på internatet med att samla och kort presentera allt vi
hade tagit med oss på ett stort bord, och att var och en fick kort presentera någon fråge-
ställning att särskilt fokusera. Sedan varvades efterhand tid för enskild läsning med
möten i par eller smågrupper efter gemensamma intressen, för att dela och diskutera vad
man läst. Det blev också några samlingar i hela gruppen.

Formen blev synnerligen uppskattad:
- att äntligen få lite tid, i lugn och ro, att läsa och fundera koncentrerat
- att direkt få dela och diskutera med andra, artikulera och fördjupa sina tankar
- att tillsammans ”täcka in” mer material än var och en ensam skulle hunnit med.

Det visade sig också vara en utmärkt form för förstärkning av nätverket som
”community of practise”.

Formen kan användas både för temagrupper och för arbetslag, som t.ex. en avdelning
inom en institution. Själva har vi använt den flera gånger för vår fortbildning och team-
utveckling inom UPC, och en gång tillsammans med CITU kring temat ”IT och univer-
sitetspedagogik”.

Lagom gruppstorlek är 10–12 personer, och det gäller att hitta ett fridfullt internat som
är tillräckligt litet för att man skall få ha det för sig själv, och som samtidigt innehåller
gott om platser som lockar till läsning – salong, bibliotek, veranda etc. Tre dagar i
sträck är optimalt, men det kan gå med två dagar också.

Det kan tyckas lyxigt att satsa på internat, men då kan man väga in att formen är så
enkel att det nästan inte alls behövs någon tid för förberedelser. Ingen behöver satsa
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dyrbar arbetstid på att göra ett program, och det behövs inte heller några medverkande
gäster. Därigenom blir det faktiskt kostnadseffektivt i förhållande till utbytet.

Kursen ”Utforska din undervisning”

UPC startade denna specialkurs då några lärare var angelägna om en fördjupad kunskap
kring pedagogiska frågor. Dessa lärare hade i allmänhet gått alla grundläggande kurser.
Ytterligare en anledning var att vi ville prova att ansluta oss till en spirande interna-
tionell rörelse framför allt i England, Australien och USA. Även om verksamheten hade
lite olika beteckningar i de olika länderna som ”classroom research”, ”action research”
eller ”researching your own practice” var syftet detsamma. Det handlade om att akade-
miska lärare oavsett disciplin skulle ges möjlighet att utforska sin egen praktik. Vår
främsta förebild var den årliga konferensen ”Improving Students Learning” (ISL) i
England som Graham Gibbs från Oxford Brookes University initierat 1993. Vi
bevakade återkommande denna konferens, vid vilken vi kunde ta del av presentationer
av pedagogiska utvecklingsprojekt från lärare från olika ämnesområden och universitet.
Vid vår första resa deltog vi nio personer från Lunds universitet, vilket var den största
representationen från något universitet, något som Gibbs kommenterade med en
underförstådd uppmaning till andra universitet.

Det var därför naturligt för oss att inbjuda Gibbs till en workshop. Den kom till stånd i
september 1996 ”Improving our students learning through researching our own
practice”. Gibbs utgick från en bred erfarenhet av upptäckter av brister i undervis-
ningen, som ofta ledde till ytinriktat lärande hos studenterna. Han menade att ett första
och viktigt steg för en lärare att komma tillrätta med bristerna var att analysera sin egen
pedagogiska praktik. Han hade bl.a. med sig ett instrument som kunde vara användbart
– ett frågeformulär med frågor både till studenterna och till läraren själv. Han
underströk starkt användbarheten och betydelsen av self-assessment (självvärdering).

Det tog några år innan vi fick gehör för att starta en specialkurs. Det fanns frågetecken.
Varje lärare som gör något i syfte att förbättra förutsättningarna för sina studenters
lärande, är självklart intresserad av hur det fungerar, gärna vetenskapligt underbyggt.
Det är det gängse kravet för att kunna göra en bedömning. Vem ska då utföra en sådan
forskning? Ämnesexperten eller fackpedagogen? Vi inom UPC önskade se mer av själv-
värdering från ämnesexperten/läraren. Medvetna om att forskning kring undervisning
och lärande har forskningsmetoder som skiljer sig från andra discipliner valde vi att
kalla verksamheten ”utforska”.

Specialkursen startade 1998/99 under beteckningen ”Utforska din undervisning”. Nio
deltagare anmälde sig. Första steget var en gemensam ”kick-off” med planering och för-
beredelse inför deltagande i det årets ISL-konferens tilllsammans med kursledaren från
UPC. Denne fungerade som samordnare och handledare i metodfrågor. Kursen fick
formen av ett forskarseminarium. Den ambitiösa målsättningen var att deltagarna skulle
presentera sitt arbete vid ISL året därpå.

Frågeställningar, som deltagarna kastade sig över var också ambitiösa. Gemensamt för
dem var lärarnas strävan att erbjuda sina studenter bättre villkor för lärande. Exempel på
frågeställningar var: studenten som medlärare, uppmuntran till aktivt frågande,
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processen från start till examination, utvärdering av effekter, vilken sorts lärande finns
kvar efter examinationen, SOLO-taxonomins användbarhet.

Ungefär hälften av deltagarna fullföljde sina projekt. Förklaringar till att inte fler mäkta-
de med det var inte bristande intresse, utan ofta bristande tid eller att projektet inte
prioriterades inom institutionen, samt givetvis att det var en svår uppgift. Några skrev i
UPC-bladet om syfte, metodik och resultat.

Tre av projekten presenterades vid tre olika internationella konferenser åren efter. Dessa
tre personer fortsatte också efter detta att engagera sig för pedagogiskt utvecklings-
arbete. Genom kursen vann vi nya erfarenheter av problem och möjligheter med att
utforska sin egen undervisningspraktik.
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15 Speciella utvecklingsområden

I inledningen till kapitel 14 har vi betonat vikten av valmöjligheter och kompletterande
vägar till pedagogisk kompetensutveckling. I detta kapitel har vi valt att närmare beskri-
va några utvecklingsområden, som vi arbetat särskilt mycket med. Vi har valt ut följan-
de områden:

Kreativitet
Kurser för forskarhandledare
Problembaserat lärande
Case-metodik
Kurser med suggestopedimetod och annan holistisk pedagogik
Datorstöd i utbildningen.

Några av områdena har blommat upp under viss period och satt sina tydliga avtryck i de
utbildningar för studenterna där de befunnits lämpliga, andra är fortfarande under stark
utveckling, framför allt datorstöd i utbildning och undervisning.

Kreativitet

En vanlig uppfattning är att ett universitet står för kreativt tänkande. Vad vi fann i kon-
takter inom universitetet var föreställningen att kreativitet enbart är en personlig egen-
skap, som man har eller inte har. Man såg det inte som något man kan öva och lära sig.
Dessutom fann vi att man ägnade sig mer åt att kritisera varandra än att stimulera
varandras kreativitet.

Vid institutionerna för psykologi och tillämpad psykologi vid Lunds universitet fanns
forskargrupper med inriktning på kreativitet ur ett individuellt och organisatoriskt
perspektiv. Där hade man länge haft tankar på en regelrätt utbildning i kreativitet. Vid
Stanford University i USA fanns exempel sådana kurser.

Samtidigt blomstrade frågan bland konsulter för fortbildning inom näringslivet. Ett
sådant konsultföretag inbjöd till en tvådagars konferens 1982. Vi från PUS deltog
tillsammans med forskarna från de psykologiska institutionerna och ytterligare några
utvalda forskare inom LU. Vid konferensen uppträdde bland andra kreativitetsgurun
Edward de Bono. Vi mötte också professor Sidney J Parnes från New York State
University College, Buffalo, USA. Han var föreståndare för ett tvärvetenskapligt
centrum, Center for Studies in Creativity. Vid hans universitet kunde man avlägga en
hel grundexamen i kreativitet. Vi mottog honom i Lund två år senare som gäst vid ett
heldags idéseminarium.
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Kurser i Kreativt tänkande och problemlösning

Vi som deltog i konferensen enades om att vi skulle tillskapa en kurs inom ramen för
personalutbildningen vid LU. Höstterminen 1983 kunde vi genomföra den första kursen
i ”Kreativt tänkande och problemlösning”. Kursledare vid sidan av PUS var Göran
Ekvall, adjungerad professor i tillämpad psykologi och organisationsforskare vid FA-
rådet, samt Ebba Grenthe, lektor vid institutionen för tillämpad psykologi. Syftet med
kursen var att hjälpa deltagarna att lösa aktuella forskningsproblem på ett kreativt sätt,
och att visa på möjligheter till ökat kreativt tänkande i forskningsprocessen. I den första
kursen deltog 12 doktorander och 6 handledare från olika fakulteter. Kursens arbets-
volym motsvarade 5 poäng för doktoranderna och pågick hela höstterminen. Innehållet i
kursen var rikligt med praktiska övningar underbyggt av teori. Kursen blev kraftigt
översökt.

Denna kurs gav vi under fyra år med vissa förändringar. Vi vände oss enbart till
forskare och forskarhandledare och koncentrerade kursen till en sammanhållen vecka.
Många av deltagarna ägnade sig dagligen huvudsakligen åt forskning och forskarhand-
ledning och hade ringa intresse för att delta i de pedagogiska grundkurserna. Genom
denna kurs fick de emellertid själva erfara alternativa pedagogiska arbetsmetoder, som
ledde till diskussioner och reflektion. För många av deltagarna ledde det till ett nytt
intresse för undervisning och lärande och en önskan om pedagogisk fortbildning.

Några kreativa tekniker

Vi använde oss också av enskilda tekniker från kreativitetsområdet som ”PMI”, ”tänk
tvärtom”, ”brainstorming”, ”forced association” etc. Dessa byggde vi snabbt in i de
pedagogiska kurserna, liksom olika slag av spel.

Två tänkvärda erfarenheter vill vi beröra här. Ett alternativ till brainstorming, som ju
genomförs muntligt i grupp, är s.k. brainwriting. Deltagarna formulerar förslag eller
idéer på papper, ett förslag per lapp. Under tidspress ”snöar” man in lapparna på en
gemensam arena. I november 1988 vid universitetsstyrelsens policydag deltog styrel-
sens ledamöter och andra personer i ledande ställning, sammanlagt ca 40 personer. Vi
föreslog att man som alternativ till en ordinär diskussion under en ordförande skulle
starta med en brainwriting. Uppgiften var ”Vad kan vi göra vid LU för att höja kvalit-
eten i grundutbildningen? Lämna så många förslag som möjligt”. Inom loppet av 15
minuter fick vi 400 förslag, som sedan kunde analyseras och återföras till deltagarna
några timmar senare.

Ett annat av de Bonos kända instrument är ”sex tänkande hattar.” Hattarna har olika
färg, som symboliserar olika sätt att tänka. Genom att deltagarna instrueras att argumen-
tera utifrån ”sin hatts” karakteristika i diskussioner kommer en grupp att bearbeta
problemen ur sex olika perspektiv. Vanligen leder detta till bättre beslut. Vi använde
denna övning i en kurs för studierektorer, vilket var en intressant erfarenhet.

Intuitivt tänkande i akademisk utbildning

Ett annat initiativ grundades i den tvärvetenskapliga forskningen kring intuitivt
tänkande. Utmaningen för universitetets utbildning var frågan om man kunde uppnå en
kvalitativ förbättring genom att komplettera undervisning i det logiskt-analytiska
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tänkandet med träning i intuitivt tänkande. En annan aspekt var om man genom att
använda intuitivt tänkande kunde underlätta lärprocesser.

På initiativ av Pirjo Birgerstam, forskare vid psykologiska institutionen som också
under en period arbetade hos oss, arrangerade vi i oktober 1994 ett tvådagars
symposium ”Intuitivt tänkande i akademisk utbildning”. Tre framstående gästföreläsare
var våra huvudtalare – Matti Bergström, Finland, Ingela Josefsson, Sverige och Tor
Nørretranders, Danmark. Symposiet var välbesökt med mer än 200 deltagare. Det
följdes senare upp i form av ett lärarnätverk, som tog sig an att fundera över pedago-
giska former för att befrämja intuitivt tänkande hos studenter och doktorander. Ca 25
lärare och forskare deltog i nätverket och ansvarade för möten och fortbildning.
Nätverksarbetet utvecklades i en mindre grupp till ett utvecklingsprojekt med stöd från
Grundutbildningsrådet, och projektet avslutades med en rapport ”Pedagogik för
intuition” (Birgerstam m.fl., 2001).

Kurser för forskarhandledare

Utvecklingen av utbildning för forskarhandledare har likheter med den utveckling vi
beskrivit av den pedagogiska grundutbildningen för universitetets lärare. Nya initiativ
inom området möttes i samma mån av skepsis och t.o.m. en nedlåtande artikel av en
professor i en av dagstidningarna. Hon hävdade att forskarutbildning och handledning
uteslutande är en privat relation mellan doktoranden och handledaren. En sådan relation
beror enbart på de inblandades personlighet och kan inte förändras av utbildning, ansåg
hon. Eftersom behoven av förbättring var otvetydiga och förändringar avseende syfte
och ramar för forskarutbildningen i det närmaste dramatiska över åren, har en utbildning
trots allt vuxit fram vid Lunds universitet. I det principförslag rörande lärarnas pedago-
giska kompetensutveckling, som vi presenterade 1989 (se kapitel 6), ingick utbild-
ningen för forskarhandledare i den successiva utbildningen. I ökad utsträckning började
handledningen ses som en del av den pedagogiska metodiken inom en utbildning, med
sina speciella krav och villkor. Efter en rad olika aktiviteter, varar några beskrivs nedan,
beslöt rektor i december 2003 att införa en två dagars introducerande utbildning som
krav på behörighet som forskarhandledare.

Hur såg processen fram till dess ut? I slutet av 1970- och början av 1980-talet fanns vid
LU en del spridda verksamheter som t.ex. en temadag för alla fakulteter, en temadag
inom samhällsvetenskapliga fakulteten, seminarieserie inom sektionen för maskin-
teknik, ett internat för lärare och doktorander inom juridiska fakulteten samt inslag i den
s.k. docentkursen inom medicinska fakulteten.

1981 kom den s.k. Andrénska kommittén med sitt betänkande (SOU 1981:29). Den
föreslog bl.a. handledarutbildning vid högskolor med fasta forskningsresurser. En ofta
uttalad kritik, från både handledare och i synnerhet doktorander, var att det ingenstans i
förordningar fanns preciserade skyldigheter respektive rättigheter. I betänkandet
summerades i form av tretton punkter vad handledaransvaret borde innefatta.
Regeringen överlät vid den tiden samtliga beslut åt lokal utformning. Listan med punk-
ter var då mycket användbar som utgångspunkt för diskussioner och utbildningsinslag.
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Under åren som följde uppdrog PU-enheten vid LU åt Göran Jense, forskare vid socio-
logiska institutionen, att kartlägga forskarutbildningen inom fem av LU:s fakulteter.
Resultaten publicerades i en rad rapporter, som sammanställdes i en slutrapport
(Jense,1985). Även på många andra håll i landet lyftes problemen med forskarutbild-
ningen fram i utredningar, debatter och forskningsartiklar.

Jenses kommande slutrapport presenterades vid universitetets policydag i november
1984. Medverkade gjorde också dåvarande doktorandombudsmannen Inger Lövkrona. I
början av vårterminen 1985 kontaktade hon oss inom PUS för preliminära diskussioner
om en utbildning för forskarhandledare. Hon vände sig sen till rektor med förfrågan om
uppföljningen av policydagen inom de olika fakulteterna.

Rektor Håkan Westling sammankallade då i april 1985 samtliga fakultets- och sektions-
dekaner och krävde en redogörelse. Samtidigt gav Inger Lövkrona en ganska skakande
bild från sin mottagning där hon mött besvikna, ledsna eller förbannande doktorander.
Vi från PUS fick vid detta möte med dekanerna också möjlighet att lägga fram en skiss
till utbildning för handledare.

Strax efter detta möte bedömde vi att tiden var mogen för inbjudan till vår första kurs
”Vetenskaplig handledning för forskarhandledare”, som gavs läsåret 1985/86. Kursled-
ning var två forskare inom området, Murti Maini från psykologiska institutionen och
Reimer Jensen från lärarutbildningen i Köpenhamn, och från PUS EFN och Lisbeth
Lundahl, doktorand vid pedagogiska institutionen och deltidsanställd hos oss. Vi hade
inga problem att rekrytera deltagare. Kursen gavs t.o.m. ht 1988 varefter den upphörde
p.g.a. brist på kursledare. Kursledarteamet publicerade några år senare en skrift om
Forskarhandledningens psykologi (Jensen m.fl., 1991).

Några år in på 1990-talet fortsatte belysningen av handledningen på många håll: SULF
gav ut en egen skrift (SULF VII), LU tillsatte en särskild arbetsgrupp för kvalitets-
utveckling av forskarutbildningen, samtliga fakulteter rapporterade, en doktorand-
barometer genomfördes vid Lunds universitet etc. I budgetpropositionen 1998 föreslogs
en ändring i högskoleförordningen som handlade om att fakultetsnämnden skulle ha ett
övergripande ansvar för forskarutbildningen inklusive utbildning av handledare.
Förslaget infördes i högskoleförordningen 1999. LU antog redan 1998 ett kvalitets-
utvecklingsprogram i vilket det fastslogs – i linje med den allmänna decentraliseringen
inom universitetet – att fakultetsstyrelserna skulle erbjuda handledarutbildning.

Under tiden hade en omorganisation skett. Vår enhet hade ändrats till en renodlad
serviceenhet, Universitetspedagogiskt Centrum (UPC), vars verksamhet och finansie-
ring styrdes av efterfrågan (se kapitel 7). Vi ombads av fakulteterna att arrangera en
fakultetsgemensam kurs. Höstterminen 1999 startade vi vår nya kurs ”Att utbilda för
framtiden – pedagogisk specialkurs för forskarhandledare”. Den omfattade 11 arbets-
dagar, varav 7 hela dagar var schemabundna. Den kunde tack vare denna omfattning
vara mycket omfångsrik till sitt innehåll: riktlinjer, ramar, rapporter, kontrakt, arbets-
former, handledning, konflikthantering, självkännedom, institutionens ansvar, kreativi-
tet, hjärnforskning, utvecklingsidéer och framtidsspel. Denna kurs gavs varje budgetår
fram till 2003, då resurserna beklagligtvis måste omdisponeras till en obligatorisk
tvådagarskurs för forskarhandledare.
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1999 ändrades Grundutbildningsrådet, som då varit verksamt i nio år, till Rådet för
högre utbildning. Skälet var att Rådets uppdrag, som från början endast gällde att främja
den pedagogiska utvecklingen av den grundläggande högskoleutbildningen, 1999
utvidgades till att också gälla forskarutbildningen. Rådet inbjöd till utbildning för
forskarhandledare och utlyste också för 2001/02  medel till högskolorna för handledar-
utbildning. Vi fick beviljat 500 tkr för ett projekt ”Utbildning på kors och tvärs – en
symbios”. Projektet syftade till en sammanhållen verksamhet i samverkan mellan vår
fakultetsgemensamma kurs och utveckling av utbildning per fakultet – varje fakultet
efter sina särdrag. Uppbyggnad av en rad verksamheter kom till stånd – kartläggningar,
kontakter med andra lärosäten, kurser, anvisningar till handledare etc.

Från UPC samarbetade vi också ganska intensivt med en arbetsgrupp från SULF som
tillsatts efter en motion från en doktorand i Lund. Gruppens sammanträden förlades till
Lund, vilket bl.a. ledde till att vi i augusti 2000 gemensamt arrangerade en två dagars
workshop för erfarenhetsutbyte på nationell nivå: ”Att skapa utbildningar för forskar-
handledare – hur gör vi?”. Det hade ju parallellt med vår verksamhet vuxit fram utbild-
ning för forskarhandledare på flera håll i landet. I november 2000 användes SULF:s
insamlade material som underlag vid en konferens vid Uppsala universitet ”Att leda
någon vid handen – doktorand- och forskarutbildning i Sverige; framtid och visioner”.
SULF:s arbetsgrupp utarbetade ett förslag till mall för handledarutbildning som antogs
av kongressen år 2000.

I Regeringens proposition 2000/01:3 ökade anslagen till forskning inklusive forskar-
utbildning. Samtidigt skärptes kraven:

”En väl fungerande handledning är en förutsättning för bra forskarutbildning.
Därför föreslår Regeringen att en bestämmelse införs i högskoleförordningen
som innebär att varje universitet och högskola som anordnar forskarutbildning
skall anordna utbildning av handledare inom forskarutbildningen.”.

Förordningen antogs av riksdagen och förordningstexten trädde i kraft den 26 april
2001.

Utvecklingsarbetet rörande utbildning för forskarhandledare fortsatte med stöd av
resurser inom det s.k. Pilotprojektet (se kapitel 9). Vid LU drev ordföranden i Lunds
doktorandkår och ordföranden för doktorandföreningen inom SULF med kraft kravet på
handledarutbildning för behörighet. Vi vid det då nybildade UCLU (Utvecklings-
centrum för lärande och undervisning) fick ett uppdrag av rektor att ta fram en tvådagars
utbildning för forskarhandledare. Därmed fick planeringsarbetet en delvis ändrad
inriktning. En ny kursplan och kursmaterial behövde tas fram, och två försökskurser
genomfördes 2003. Samtidigt ökade behovet av en nationell samordning. I maj 2003
arrangerade t.ex. Umeå universitet den första nordiska forskarhandledarkonferensen.

Rektors beslut i december 2003 (Dnr I G 51 6636/2003) lydde så här:
Lunds universitet beslutar att genomgången introducerande utbildning för
handledare inom forskarutbildningen fr.o.m. den 1 januari 2005, skall vara ett
behörighetskrav för att utses till huvudhandledare eller biträdande handledare
för nyantagen studerande på forskarutbildningen. Eventuella beslut om undantag
från detta krav skall i varje enskilt fall fattas av fakultetsnämnd eller motsva-
rande. Detta beslut får ej delegeras till institutionsnivå.

I bakgrundsbeskrivningen till beslutet markerades också att utbildningen skulle rikta sig
till både nya och sedan tidigare etablerade handledare, och att den introducerande
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handledarutbildningen skulle följas upp genom påbyggnadskurser och seminarier för
forskarhandledare.

Kurser med suggestopedimetod och annan holistisk pedagogik

Under perioden 1986 – 2000 arrangerade vi en mängd språkkurser med suggestopedi-
metod eller metoder inspirerade av suggestopedin. De kom att få stor betydelse som
pedagogisk inspirationskälla. I kurserna fick man uppleva en pedagogisk metod som
visade sig vara förbluffande effektiv och lustfylld – väsensskild från vad man tidigare
upplevt av språkutbildning. Kurserna var korta – ca 20 timmar schemalagt under en
vecka – och vände sig till både lärare/forskare och administrativ personal med rostiga
skolkunskaper i franska respektive tyska. Redan efter några dagar nådde man en nivå
vad gäller talfärdighet som överträffade alla förväntningar. Detta innebar aha-
upplevelser och ledde till ökat intresse för pedagogik. Några lärare blev så inspirerade
att de valde att använda mycket av metodiken i sin egen undervisning. Andra försökte
använda delar, med mer eller mindre lyckat resultat. De flesta öppnade sig för mer av
kreativitet i tänkandet kring undervisning.

Eftersom professorer högprioriterades till de översökta kurserna, bidrog kurserna till en
inbrytning på en nivå i hierarkin som annars var svår att nå, och de fick därmed stor
betydelse för kulturförändringen. Från institutionen för lingvistik gick en professor till
angrepp och ifrågasatte verksamheten, men vi hade då tillräckligt mycket av
superlativer i kursvärderingarna för att kunna stå stadigt och våga fortsätta.

Starten var ett idéseminarium om suggestopedi, accelererad inlärning och superinlärning
1985, då någon tipsade oss om att det fanns en lärare på Lärarhögskolan, Stefan Early,
som kunde sådant. Vi engagerade honom för en första försökskurs i franska. Bland
deltagarna fanns en mycket kritiskt avvaktande studierektor från tyska institutionen,
Britt-Marie Svenonius, som på några dagar blev ”omvänd”. Hon satsade på att fortbilda
sig, med stöd från PUS, och efter det fick vi också kurser i tyska med suggestopedi i
utbudet.

Efterhand tillkom också en scenariobaserad kurs ”How to Teach in English”, fort-
sättningskurser i franska och tyska, fler kurser på engelska och en pedagogisk grundkurs
på engelska för lärare som inte kunde svenska. Dessutom utvecklades en hel del andra
verksamheter inom ett särskilt ”Språkserviceprojekt” som uppstått ur Core Curriculum-
programmet och utgjorde ett led i universitetets satsning på internationalisering.

UPC arrangerade också några specialkurser för lärare som ville utveckla sin metodik.
1992 gavs en ”inspirationsvecka för erfarna universitetslärare” med rubriken
”Communication with and without Words”. Kursledare var Lynn Dhority, professor of
language, literature and critical and creative thinking vid University of Massachusetts i
Boston. Han beskrev sitt budskap så här:

”Learning requires mental, emotional, and physical presence. Excellent teachers
evoke a resourceful state in their students through their own subtly commun-
cated presence. Students hunger for authentic presence – in others and them-
selves.
This course examines both teacher and student presence, and the remarkable
phenomenon of entrainment, the subconscious interactional synchrony happen-
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ing in all communication. We will examine ways of cultivating an authentic envi-
ronment – inner and outer – that truly facilitate learning.”

Vi har valt att ta med detta citat som en illustration till att högskolepedagogiken kan
innehålla fler dimensioner än dem man vanligen tänker på.

Stefan Early gav lite senare en kurs i ”Scenariobaserat lärande” och Britt-Marie
Svenonius en i ”Holistisk pedagogik”. Några lärare arbetade också vidare med sådant
inom nätverket ”Pedagogik för intuition”, som vi berört inom avsnittet ”Kreativitet”
tidigare i detta kapitel.

När UPC bildades 1995, delades språkutbildningen så att de mest pedagogiskt intressan-
ta kurserna fortsatt bedrevs inom UPC, medan resten av språkkurserna stannade inom
personalenhetens utbud. Mot slutet av 1990-talet blev det dock ett tvärt slut på UPC:s
språkkurser, på grund av det allt svårare ekonomiska läget. Förvaltningschefen beslöt att
stryka den gemensamma finansieringen av språkkurserna, som en besparingsåtgärd,
trots våra intensiva protester. De populära kurserna skulle i stället finansieras genom
kursavgifter per deltagare direkt från institutionerna. Detta visade sig ödesdigert för
verksamheten – anmälningsantalet rasade. Lärarna, och än mer andra anställda, drog sig
helt enkelt för att begära utrymme för egen fortbildning i institutionens ansträngda
ekonomiska läge. Det kunde naturligtvis ses som en effektiv självsanering, men fick
indirekt ett högt pris. Vi återkommer till detta i kapitel 16 ”Några principiella val”.

Problembaserat lärande

I takt med att den kognitiva inlärningsteoretiska forskningen och synen på utbildning
växte sig starkare, från 1960-talet och framåt, kom alltfler utbildningar att tillämpa
pedagogik byggd på problemorienterade och/eller projektorganiserade studier. En
särskild form, med jämförelsevis mycket målstyrning, fick beteckningen ”problem-
based learning”. Redan i mitten av 1960-talet införde McMaster University i Hamilton,
Kanada, denna pedagogik och fick efterföljare framför allt inom läkarutbildningar på
många håll i världen. Även Limburguniversitetet i Maastricht i Nederländerna har inspi-
rerat många andra universitetet att pröva en omläggning till PBL.

I Sverige betecknades metoden först ”Problembaserad Inlärning”, PBI, medan man
senare övergick till ”Problembaserat Lärande”, PBL. Först i Sverige i lite större skala
var Hälsouniversitetet i Linköping som utgick från PBI som idé vid sin utbildnings-
planering i mitten av 1980-talet. 1986 antogs den första kullen till en integrerad utbild-
ning enligt PBI, som vände sig till studerande för olika hälsovårdskategorier. Ganska
snart därefter kom försök med PBI igång vid Karolinska institutet och vid olika
vårdhögskolor i Sverige.

Vid Lunds universitet ökade uppmärksamheten kring PBI då grundutbildningen för
tandläkare drabbats av nedläggning. Odontologiska fakulteten ville ogärna acceptera
detta. I stället startade man en planering av en ny utbildning – nu med PBI som pedago-
gisk metod. En grupp pionjärer bland lärarna skaffade sig information både från
Linköpings hälsouniversitet och från utbildningar på andra håll i världen. En erfarenhet
de fann överallt var att en absolut förutsättning för ett bra resultat var personal-
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utbildning. I samarbete med oss startade ett intensivt utvecklingsarbete, som också
ledde till att tandläkarutbildningen kunde återupptas 1990.

Inom universitetet hade samtidigt några andra utbildningar bestämt sig för att arbeta
efter PBI-tanken: logopedi, sjukgymnastik, arbetsterapi och läkarlinjen. Några lärare
inom lärarutbildningen bedrev också försöksverksamhet. Vi bildade ett PBI-nätverk
med deltagare framför allt från de utbildningar som var igång med sitt utvecklings-
arbete. Detta nätverk träffades ganska regelbundet, inbjöds till workshops och läskurser
och utbyte av erfarenheter. Under vårterminen 1994 inbjöd vi professor emeritus Karin
von Schilling från McMaster University som konsult under tre veckor. Hon gav under
denna tid dels ett seminarium för nätverket, dels en eller två dagars konsultstöd åt alla
de utbildningar som hade lärare i nätverket. I oktober 1994 hade vi vårt första idésemi-
narium om PBI med professorn i psykologi Henk Schmidt från Limburguniversitetet
som gäst.

Intresset för PBL ökade från flera andra områden – teknik, juridik, ekonomi etc. Vid
mitten av 1990-talet utformade vi då en tredagarskurs, som vi kallade ”PBL – ett start-
paket”. Grundidén med den var att deltagarna, innan de började planera för en föränd-
ring av en mer traditionellt utformad utbildning, skulle få möjlighet att få en god bild av
vad PBL innebar. Kursen riktade sig i första hand till lärarlag, som fick både ökade
kunskaper och egen erfarenhet av att delta i en kurs upplagd enligt PBL:s principer.
Härigenom fick lärarlaget ett bra beslutsunderlag för att kunna ta ställning till om
institutionen skulle satsa på PBL. Efterfrågan på denna kurs ökade oavbrutet. När vi
måste rekrytera nya medarbetare till UPC, prioriterade vi därför mot slutet av 90-talet
lärare med egna erfarenheter av utbildning enligt PBL, inom psykologi, logopedi och
sjukgymnastik. Tidigare hade vi projektanställt en medarbetare med erfarenheter från
Vårdhögskolan.

Från återstarten av tandläkarutbildningen genomförde odontologiska fakulteten inten-
siva utbildningssatsningar för all anställd personal. En hel del arrangerades i samverkan
med oss på PUS/UPC, och annat gjordes i samverkan med andra organisationer både
nationellt och internationellt. Det ledde till en fullständig utbildningsplan enligt PBL för
tandläkare, den första i världen. Detta arbete var så intensivt och rikhaltigt att vi inte kan
behandla det här på ett rättvisande sätt. Det skulle behöva en egen historiebeskrivning.
Även inom medicinska fakulteten införde man till stor del PBL. Våra kollegor inom
medicinska fakultetens utvecklingsenhet var intensivt delaktiga i den omläggningen.

Linköpings universitet kom att få stor betydelse som förebild. De bidrog också direkt
med att ordna nationella konferenser, och med att skriva böcker och artiklar och erbjuda
handledarutbildning. I februari 1998 anordnade vi ett idéseminarium ”PBL-hand-
ledarens utmaningar” med en gäst från Linköpings universitet, universitetslektor Helene
af Segerstad.

Efterfrågan på ”Startpaketet” var så omfattande att vi många läsår måste dubblera kur-
sen. Även från intressenter utanför universitetet kom förfrågningar. Efterhand ökade
antalet deltagare i det nätverk vi då kallade PBL Forum. Detta framförde också
önskemål om fördjupningskurser. Från början av 2000-talet erbjöd vi flera sådan kortare
kurser:
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PBL -  Introduktion 5 dagar
PBL -  Problemkonstruktion 1 dag
PBL -  Basgruppshandledning 2 dagar
PBL -  Examination 2 dagar

Även dessa fördjupningskurser fylldes snabbare än vi planerat och fick dubbleras under
några år.

Inom många utbildningsområden kunde man inte genomföra att hela utbildningen följde
en pedagogik enligt PBL. De pedagogiska grundprinciperna i PBL är emellertid så
värdefulla att många utbildningar kunde ta tillvara grundtankarna och därmed utveckla
mer gynnsamma betingelser för studenternas lärande.

År 2002 var åter Henk Schmidt, vid den tiden professor vid Erasmus University i
Rotterdam, Holland, vår gäst vid ett idéseminarium ”Hur bra är PBL? – en forsknings-
översikt”. Han kunde då, åtta år efter vårt första seminarium inom detta område, redo-
göra för nya resultat från forskning från flera universitet runt om i världen.

Casemetodik

Högskoleutredningen, Grundbulten, verkade under åren 1989 till början av 1992. På
förslag av utredningen inrättade statsmakterna redan 1990 ett Grundutbildningsråd (se
kapitel 12). Under utredningens arbete kontaktades sekretariatet på uppdrag av Karl-
Adam Bonnier med en fråga: ”vore en form av sponsring av högre utbildning i Sverige
välkommen? ”. Bonnier var då verksam som lärare vid Darden Graduate School of
Business, University of Virginia, USA, som nästan uteslutande arbetade med case-
metodik. Frågan överlämnades till Grundutbildningsrådet som redan fördelat medel till
vissa projekt för försöksverksamhet med denna metodik.

Kontakten resulterade våren 1992 i ett avtal om försöksverksamhet under tre år i form
av ett Nationellt centrum för casemetodik, samfinansierat av Karl-Adam Bonniers
stiftelse, Grundutbildningsrådet och Stockholms universitet. Centret fick en egen
styrelse med representanter för de tre finansiärerna. Stockholms universitet represen-
terades av prorektor, tillika ordförande, och av chefen för PU-enheten Magnus
Håkansson. Till detta centrum knöts på halvtid tre akademiska lärare från statsveten-
skap, företagsekonomi och juridik. Yngve Myrman, statsvetenskap utsågs till förestån-
dare för centret, som startade sin verksamhet 1 september 1992.

Detta centrum fungerade som kärnan i ett svenskt nätverk för utveckling av case-
metodik. Man inbjöd till flera utbildningar, bevakade internationell utveckling, distri-
buerade ett nyhetsbrev samt exempel på fall och rapporter. Allt material ställdes till alla
lärosätens förfogande. Man publicerade också en handbok på svenska (Kjellén m.fl.,
1994).

Vid Lunds universitet var vi inte sena att utnyttja denna nya nationella resurs. Såväl vi
pedagogiska konsulter som enskilda lärare deltog flitigt i de kurser, som centret
anordnade. Vidare inbjöd vi vid ett flertal tillfällen lärarna från det nationella centret till
Lund. Det började med ett idéseminarium i november 1993 ”Undervisning med case-
metod – en dynamisk nyckel till förändring”. 60 deltagare var anmälda från vitt skilda



110

discipliner. Inbjudna gäster var Yngve Myrman och Bengt Kjellén. Den sistnämnde
återkom till Lund i stort sett varje år fram till 1999 och höll tvådagars workshops,
framför allt i konsten att skriva cases. Vi byggde också in moment om casemetodik i de
grundläggande pedagogiska kurserna, i synnerhet inom samhällsvetenskapliga och juri-
diska fakulteterna.

Under åren 1995 – 1998 deltog många av lärarna vid LU i de workshops vi arrangerade
med internationella gäster. Den första var tre heldagar kring både casemetodik och case-
skrivande. Gästerna kom från den skola där Bonnier var verksam, professorerna Chris
Gale och Bill Rotsch, två mycket erfarna lärare, som gav oss en utmärkt blandning av
teori, erfarenheter och praktisk övning.

En återkommande gäst var en av världens mest erfarna lärare inom casemetodik,
professor Jim Erskine, vars workshop ”Teaching with Cases” var konkret, inspirerande
och mycket uppskattad. Erskine var ett exempel på hur vi kollegor emellan inbjöd inter-
nationella gäster att ge seminarier eller workshops vid flera universitet under samma
tidsperiod. Utbildning kring casemetodik tog fart under denna period vid många läro-
säten i Sverige. I Lund samverkade vi också med Handelshögskolan i Köpenhamn.

Datorstöd i utbildningen

All den verksamhet inom Lunds universitet, som har haft och har anknytning till
användningen av datorer, är så omfattande och skiftande att det kunde vara av intresse
att separat dokumentera dess historia. I detta avsnitt begränsar vi oss till en del av de
aktiviteter, som vi själva tagit initiativ till eller varit ansvariga för eller deltagit i vad
avser lärarnas pedagogiska kompetens för användning av datorstöd i utbildningen. Vi
beskriver också några därtill anknutna beslut på ledningsnivå inom LU.

1980-talet

I början av 1980-talet tog datoriseringen av en mängd funktioner inom samhället fart.
Inom grundutbildningen ökade kraven på studenternas datorkompetens. Möjligheter och
risker debatterades. Vid LU tog universitetsstyrelsen 1981 beslut om en arbetsgrupp för
”kartläggning av behoven av datorutbildning och datoranvändning vid LU”. Den
tillsattes i september 1982 och påtalade först behoven av datorresurser för under-
visningsändamål. I gruppens rapport oktober 1983 (Datorutbildning och datoranvänd-
ning vid LU. Förslag till riktlinjer och åtgärder) underströks att datorutbildning och
datoranvändning under de närmaste åren borde betraktas som ett särskilt angeläget
utvecklingsområde. Gruppen formulerade ett handlingsprogram som sammanfattades i
flera konkreta ”att-satser”, varav en gällde en övergripande målsättning för personal-
utbildningen:

”Som utgångspunkt för ett sådant handlingsprogram föreslås: att genom att göra
all personal inom universitetet förtrogen med datorernas möjligheter,
användning och effekter datortekniken ges en sådan plats i grundutbildning och
forskarutbildning, att dessa väl reflekterar behovet av relevant datoranvändning
och datorkunskap i näringsliv, samhälle och forskning.”

Referensgruppen för PUS påpekade att målsättningen var rimlig men gigantiskt resurs-
krävande. Vår strategi inom PUS blev därför att starta i att skapa förutsättningar för en
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fortsatt utvidgad personalutbildning i form av resurspersoner, material, apparater och
modeller. Till PUS knöts extra personal, Kjell-Åke Holmberg från institutionen för
informatik och Kerstin Dahl från universitetsbiblioteket.

Målsättningen i handlingsprogrammet handlade då huvudsakligen om datorn som ett
arbetsredskap. Då vi inom PUS hade ansvar för centralt arrangerad personalutbildning
för samtliga kategorier, inriktades merparten av våra kurser på sådana färdigheter.
Samtidigt tog vi emellertid tidigt initiativ till en studiegrupp kring Datorstöd i undervis-
ningen, den s.k. ”Dundergruppen”. Den leddes av Bengt Kjöllerström, docent vid
institutionen för teoretisk fysik. Intresserade lärare från olika discipliner utvecklade
gemensamt idéer kring den pedagogiska användningen av datorer. Arbetsinstrumentet
var en s.k. skoldator för 2 tkr. Referensgruppen för PUS tillsatte också en arbetsgrupp
”Datorn i samhället”. Denna fick i uppdrag att göra en kritisk granskning av eventuella
risker eller problem med datoriseringen som t.ex. frågor om personlig integritet eller
risk för kunskapsreduktion.

I september 1983 tillsatte universitetsstyrelsen ytterligare en arbetsgrupp” Arbetsgrupp
för utredning av inriktning och organisation av den datorbaserade verksamheten”. Den
omfattande rapporten från oktober 1984 (Datorbaserad verksamhet inom LU – inrikt-
ning och organisation) behandlade frågan om personalutbildning mycket sparsamt.
Stora resurser sattes till utrustning. Till PUS avsattes extra medel om 300 tkr för särskil-
da stimulansåtgärder rörande datorutbildning och datoranvändning. Detta var naturligt-
vis alldeles otillräckligt i förhållande till målsättningen i handlingsprogrammet – att
göra ca 5 000 forskare, lärare och administratörer förtrogna med datorernas möjligheter,
användning och effekter.

I februari–mars 1984 anordnade vi de första ”Datordagarna” vid LU. Omkring 200 av
universitetets anställda deltog. Kontaktpersoner från olika personalkategorier medverk-
ade i det 80-tal programpunkter som fanns att välja mellan. Frågan om datorstöd i
undervisningen hade fortfarande en ganska undanskymd plats.

Ungefär samtidigt fick emellertid den pedagogiska inriktningen ökad uppmärksamhet
genom ett idéseminarium om ”Datorstöd i utbildningen”. Gäster var Kjell-Åke Modéer,
professor i rättshistoria och Skotte Mårtensson, universitetslektor i tillämpad elektronik.
De hade haft tillfälle att skaffa sig internationella erfarenheter och bidrog därmed med
nya perspektiv.

Vidare gav PU-enheten vid denna tid ut en skrift med sociologen Conny Svenning som
författare ”Datorn som pedagog”. Den innehöll en litteraturgenomgång och några
fallstudier inom Lunds universitet.

I september 1984 ingicks så ett unikt avtal med Apple University Consortium i Europa.
Det innebar att studenter och anställda vid LU som första universitet i Europa fick köpa
Apples MacIntosh för halva priset. Vid den tiden uppskattade man antalet persondatorer
inom LU till ca 300. Apple hade redan sådana avtal med 24 universitet i USA.

I februari 1985 tog universitetsstyrelsen beslut om organisationen för datorverksam-
heten i stort. Det åtföljdes av att rektorsämbetet tillsatte en arbetsgrupp för uppföljning
av beslutet. Vi tog då initiativ till ett samarbete mellan oss på PUS och Lunds
Datacentrals (LDC) avdelning för utbildning om datoranvändning. Vi överlämnade en
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problemanalys till arbetsgruppen och föreslog en samarbetsorganisation ”DataForum”.
Detta blev också arbetsgruppens förslag. Under återstoden av 1980-talet arbetade vi
inom ett sådant samordnat nätverk i vilket även universitetsbibliotekets utbildning inom
informationssökning inbegreps. Grundprincipen var emellertid att varje beslutande
organ på alla nivåer hade ett primäransvar, varför många aktiviteter kom till stånd på
flera håll inom universitetet vid sidan av de centralt organiserade verksamheterna.

1990 – 1995

En viktig impuls till utveckling av datorstöd i undervisning blev kontakten med en
verksamhet i Storbritannien ”The Computers in Teaching Initiative” (CTI). Detta
etablerades 1985 i form av ett nätverk av ett 20-tal ämnesbaserade centra för datorstöd i
undervisningen. Vårterminen 1992 deltog lärare från Sverige i ett seminarium i England
med syftet att pröva idén om motsvarande organisation i Sverige. Vid ett idéseminarium
samma vår medverkade Bengt Kjöllerström och Jonathan Darby, föreståndare för CTI:s
centrala administration i Oxford. Ett år senare, i maj 1993, organiserade vi tillsammans
med dem en tredagars workshop i Lund med ungefär lika många universitetslärare från
Storbritannien som från Sverige, de flesta från LU, sammanlagt ett 80-tal. Även några
studenter deltog. Temat var ”Higher Education 1998 – transformed by Learning
Technology”. Detta var vid denna tid, 1993, en ganska unik verksamhet.

Under läsåret 1992/93  fortsatte vi med pedagogiska seminarier för ett 20-tal lärare. Ur
denna grupp utsågs en mindre arbetsgrupp, som i maj 1993 föreslog inrättande av ett
nätverk för öppen diskussion. Rektor beslöt att ur medel för kvalitetshöjande åtgärder
avdela särskilda resurser för detta ”Forum för datorstöd” (93/94 350 tkr och 94/95 400
tkr). Universitetslektor Stefan Persson från institutionen för växtekologi anställdes för
en tvåårsperiod på 50 % och arbetade nära oss på PUS. Prorektor Bengt E Y Svensson
utsågs till ordförande.

Ytterligare en försöksverksamhet var det s.k. ”Studentdatorprojektet”. Slagordet var ”en
dator till varje student”, och syftet var att studenterna redan under sin studietid skulle
kunna bli förtrogna med datorns möjligheter som arbetsinstrument. Projektet innefattade
både centralt bedriven utbildning och utvecklingsarbete inom ett tiotal institutioner,
flertalet inom humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Även detta projekt
finansierades ur medel för kvalitetshöjande åtgärder, under perioden 93/94 och 94/95
med sammanlagt 1,7 miljoner kronor.

1995 – 1999

Vårterminen 1995 fattade rektor beslut om en ny organisation med två åtskilda enheter:
dels ”Centrum för informationsteknologi i utbildningen”, CITU, med fokus på dator-
användning, dels ”Universitetspedagogiskt centrum”, UPC, med fokus på lärarnas peda-
gogiska utbildning. Vi, som inom PUS arbetat med den pedagogiska utbildningen, för-
des till UPC. Gränsdragningen mellan de båda enheterna var inte alldeles tydlig.

Till CITU fördes såväl Studentdatorprojektet som Forum för datorstöd. Ledningen
beslöt att Studentdatorprojektet skulle trappas upp till att i princip omfatta alla studenter
vid alla fakulteter. CITU tilldelades 6 miljoner för drift och 2 miljoner för särskilda
projektstöd. Den uttalade strategin var att använda datorutbildade studenter som en
”hävstång” för att mer eller mindre ”tvinga” lärarna att använda sig av datorkommuni-
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kation i undervisningen. Vi inom UPC ifrågasatte kraftigt en sådan strategi, vilket ledde
till en del spänningar. (Vi redogör inte vidare för den verksamhet som bedrevs från
CITU, även om den också omfattade utbildning för lärare av både teknisk och pedago-
gisk karaktär).

I den IT-plan som fastställdes av universitetsstyrelsen i december 1997 (Lunds universi-
tet, 1997) underströks att en samordning var nödvändig mellan CITU, UPC och FoV
(sekretariatet för fort- och vidareutbildning). Möten och remissvar avlöste varandra
både före och efter IT-planens fastställande. I planen stod: ”den moderna informations-
tekniken är för närvarande en av de allra kraftfullaste faktorerna för pedagogisk
förändring och utveckling”. UPC:s ledningsgrupp instämde men betonade att det är en
av flera faktorer. I planen framfördes också förslag till projektmedel för IT-projekt.
Ledningsgruppen för UPC välkomnade projektmedel, dock inte begränsade till IT-
projekt. Det blev något av en fråga om vad som skulle vara överordnat. Skulle det
pedagogiska utvecklingsarbetet vara det primära och inkludera IT, eller skulle IT vara
det dominerande, inom vilket s.k. IT-pedagogik skulle utvecklas?

I budgeten för 1997/98 avdelade rektor 2 miljoner till utvecklingsprojekt rörande dator-
användning i utbildningen. I beredning av beslut om fördelningen fann CITU och UPC
ett konstruktivt samarbete med utveckling av tydliga kriterier. Under kommande år
avdelades ytterligare 3 miljoner kronor. Även då det handlade om kurser började vi
samverka.

1998 uppdrog universitetets ledning åt professor Peter Liddell från University of
Victoria, DC, Canada att göra en översyn av organisationen av de enheter i vilkas upp-
gifter det ingick att ge stöd till IT-användningen i utbildningen. Liddells rapport
”Review of IT support at Lund University” (http//www.evaluat.lu.se) överlämnades till
LU i maj 1998. UPC:s ledningsgrupp bereddes tillfälle att yttra sig över rapporten. Det
kan vara intressant att erinra sig karaktären på diskussionerna med några citat. I rappor-
ten skriver Liddell bl.a.

”UPC has a well-defined reputation for introducing the University´s teachers to
pedagogical techniques and principles. So far it has not considered – or been
encouraged by its Board to consider – the use of IT in teaching and learning as
one of its main concerns”.

Referensgruppens kommentar blev följande:
”denna beskrivning är korrekt i ett avseende och felaktigt i ett annat. Det är
felaktigt att beskriva UPC:s verksamhet – huvudsakligen i form av pedagogisk
utbildning – som introduktion av lärarna i pedagogiska tekniker och principer.
Inriktningen på utbildningen är att åstadkomma ett perspektivskifte hos lärarna
från undervisning till lärande så att lärarna reflekterar på ett kritiskt och kreativt
sätt kring hur de kan skaffa sig systematiskt kunskap om studenternas lärande
och vad som kan göras för att stödja och stimulera lärandet. Det är emellertid
korrekt att påstå att UPC inte övervägt att framhålla IT i undervisningen som sin
viktigaste uppgift... Vidare tog UPC ett aktivt beslut att eftersom CITU inrättades
med den starkt uttalade uppgiften att koncentrera sig på IT i undervisningen
skulle UPC inte också göra detta.”
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2000-talet

Vid denna tid hade UPC och CITU funnit olika samarbetsformer. Organisationsfrågan
dök emellertid upp igen. Prorektor Arne Ardeberg drev en idé om ett stort nytt centrum
”Lärande Lund” som skulle omfatta även universitetsbiblioteket, datacentralen och
FoV. Vi lade ner oproportionerligt mycket arbetstid för att delta i en arbetsgrupp kring
denna idé. Problemet för oss var att verksamheten skulle domineras av satsningar på
informations- och kommunikationsteknik (IKT). UPC:s del skulle reduceras till att vara
pedagogisk garant för kvaliteten i dessa satsningar. Vi kom därmed här i opposition,
uppbackade av ledningsgruppen för UPC. I budgetspropositionen 2001 aviserades
emellertid plötsligt ett stort pilotprojekt till Lunds universitet för högskolepedagogisk
utbildning av lärare (se kapitel 9). Därmed såg vi och ledningsgruppen för UPC att
risken hade försvunnit för att den högskolepedagogiska utbildningen skulle underordnas
IKT-utvecklingsarbetet. Då blev det möjligt att delvis gå med på propåerna om
sammanslagning. UPC och CITU slogs 2002 samman till en enhet med benämningen
”Utvecklingscentrum för lärande och utbildning”, UCLU. Lite senare bildades ett
separat centrum, ”Lärande Lund”, med uppgift bl.a. ”att stödja, stimulera, initiera och
koordinera forskning rörande lärandeprocesser, inklusive ICT”.

Bland olika värdefulla impulser utifrån vill vi nämna vårt samarbete med Shirley
Alexander från University of Technology i Sydney, Australien. Hennes kompetens
omfattade både IT och pedagogik. Hon hade gjort en omfattande utvärdering av IT-
projekt i Australien (Alexander 1998). Vår första kontakt var 1999 då hon var gäst vid
ett idéseminarium om ”IT och studenters lärande”. Kommande år var hon projekt-
anställd vid LU under tre veckor och arbetade som konsult åt olika projekt för datorstöd
i utbildning eller undervisning. 2002 återkom Shirley Alexander, nu med erfarenhet av
en sammanslagning av hennes tidigare enhet för IT-stöd med en enhet för pedagogisk
utveckling och utbildning – en värdefull erfarenhet för det nybildade UCLU.

I april 2002 arrangerade vi ett tvådagars större evenemang ”Lärande ITiden”. Shirely
Alexander var en av huvudtalarna. Den andra var professor Diana Laurillard från
England som långt tidigare publicerat sin redan klassiska bok ”Rethinking University
Teaching” (Laurillard, 1983) och hade erfarenhet av utveckling inom området IT och
pedagogik på flera nivåer inom universitetsvärlden. Dagarna lockade många deltagare
som arbetade med konkreta förslag till utveckling i olika arbetsgrupper.

Inom det nybildade UCLU bildades 2002 omgående en nätpedagogisk grupp för att
samordna insatserna och utgöra en tankeverkstad. Bland annat genomfördes en IT-
pedagogisk projektbaserad workshop, och samarbete etablerades med Copenhagen
Business School Learning Lab. Inom ramen för projektet ”Pedagogisk utbildning för
högskolelärare”, som var en del av pilotprojektet (se kapitel 9), startade två delprojekt
”Pedagogik för nätbaserad utbildning” och ”Nätbaserad högskolepedagogisk introduk-
tion”. Inom ramen för dessa projekt genomfördes under höstterminen 2003 två försöks-
kurser. Den ena var ”Nätbaserad kurs i pedagogik för nätet”, tio dagar, tänkt att kunna
ingå som valbar kurs i den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Den
andra var en nätbaserad högskolepedagogisk introduktionskurs, tio dagar, tänkt som ett
komplement till områdenas campus-baserade högskolepedagogiska introduktionskurser,
samtidigt som den gav erfarenheter som skulle kunna utnyttjas även i dessa.
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16 Några principiella och praktiska val   

När man skall bygga upp en pedagogisk utbildning för lärarna inom en högskola, är det
många val man ställs inför. De gäller främst basorganisation, struktur och villkor för
den pedagogiska utbildningen, och former och innehåll för kurserna. Vi har vid det här
laget lång erfarenhet av diskussioner om sådant, och alla de delfrågor som ingår. I detta
kapitel försöker vi belysa en del av dem, och dela med oss av erfarenheter. Samtidigt är
vi medvetna om att förutsättningarna är mycket varierande mellan olika högskolor, och
att förutsättningarna förändras över tid. Vad vi skriver skall därför inte tolkas som
direkta råd, utom i några fall där vi har mycket bestämda uppfattningar och särskilt
markerar det.

En utgångsfråga

I de inledande pedagogiska kurserna har vi redan allra första kursdagen haft en process
för att definiera lärarens uppgift: att skapa gynnsamma betingelser för studenternas
lärande. Denna definition har ställts i kontrast mot en mer traditionell och begränsad
uppfattning om lärarens uppgift, nämligen att lära ut ämnet. Perspektivskiftet får
omfattande konsekvenser, och det har varit centralt i alla de pedagogiska kurser vi har
givit. Det är därför konsekvent att när man planerar pedagogisk utbildning för lärarna
utgå från frågan Hur skapa så gynnsamma betingelser som möjligt för lärarnas
lärande? Det kan kanske tyckas alldeles självklart, men vår erfarenhet är att det inte är
så. Det gäller att frigöra sig från tänkandet att man skall ”lära ut” ämnet högskole-
pedagogik, och i stället fundera över vad det är för slag av kompetens det handlar om,
och hur lärarna kan få lust och möjligheter att skaffa sig den kompetensen, inklusive
lust och möjligheter att fortsätta att utveckla den även efter den behörighetsgivande
utbildningens slut. Man kan t.o.m. se det som en två-stegs-fråga: Hur skapa så gynn-
samma betingelser som möjligt för lärarnas livslånga lärande, som i sin tur handlar om
att skapa så gynnsamma betingelser som möjligt för studenternas livslånga lärande.

Det skulle föra för långt att behandla denna stora fråga på ett heltäckande sätt, och vi
begränsar oss till att ta upp ett antal aspekter som varit omdiskuterade, eller där vi haft
särskilt goda eller dåliga erfarenheter. Vi har samlat dem under tre rubriker:

Struktur och villkor för den högskolepedagogiska utbildningen
Kursernas utformning
Basorganisation.
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Struktur och villkor för den högskolepedagogiska utbildningen

I detta avsnitt tar vi upp sex frågor, som främst gäller ramar och resurser:
• Skall utbildningen bedrivas som personalutbildning, eller som poänggivande

kurser inom det ordinarie utbildningssystemet?
• Hur skall man hantera arbetstiden för kursdeltagarna?
• Är det viktigt med valmöjligheter, och hur kan man i så fall åstadkomma det?
• Skall utbildningen bedrivas områdesvis (fakultetsvis) eller gemensamt för

universitetet, eller kanske per institution?
• Var skall man sätta gränsen för antalet kursdeltagare?
• Räcker det med en kursledare, eller skall man ha två?
• Hur mycket skall kurserna få kosta?

Personalutbildning

Den pedagogiska utbildningen för lärare vid Lunds universitet har med några undantag
alltid haft formen av personalutbildning. Det har handlat om kompetensutveckling inom
ramen för en anställning, och arbetet i kurserna har kunnat kopplas direkt till kurs-
deltagarens undervisningsuppgifter. Det har funnits gott om erfarenheter att dela, och
tillämpnings- och projektuppgifter har varit inriktade på konkret utvecklingsarbete.
Utbildningen har setts som en investering i institutionernas och områdenas arbete med
verksamhetsutveckling.

Detta innebär att kurserna inte har inordnats i det vanliga utbildningssystemet. Detta har
gett stor frihet i hanteringen av kurserna, och därmed möjligheter att smidigt göra dem
så väl fungerande som möjligt, och vi vill därför starkt förorda en sådan form. Kurserna
har i allmänhet fått kosta mer än vanliga kurser för studenterna. De har avslutats med
kursintyg, och man har inte fått ”poäng”. I kursintygen har dock kurserna beskrivits
omsorgsfullt, och omfattningen har angivits i tid, ”motsvarande X poäng”, för att under-
lätta en motsvarande-prövning, om det skulle bli aktuellt för någon som söker anställ-
ning vid någon annan högskola. Doktorander har ofta fått vissa kurser inräknade i
forskarutbildningen, men det har varit upp till examinator för forskarutbildningen att
göra den bedömningen och ge poäng för kursen, med kursintyget som grund. Och lärare
som disputerat är inte intresserade av mer ”poäng”, åtminstone har vi aldrig träffat på
någon som frågat efter det.

Frågan om utbildningen skulle bedrivas som poänggivande kurser eller personalutbild-
ning var uppe till diskussion någon gång på 90-talet, och förvaltningschefen slog fast
som princip att ”universitetet skall inte ge uppdragsutbildning till sig själv”. Det var
mycket värdefullt för oss som arbetade med utbildningen att detta blev så tydligt.

Undantag har varit när pedagogiska institutionen gett kurser i högskolepedagogik, 10
poäng, dels under några år i slutet av 1970-talet, och dels under en period med start år
2000. Dessa kurser inom det ordinarie utbildningssystemet, har setts som ett komple-
ment till kurserna inom ramen för personalutbildningen, och de har bidragit till att ytter-
ligare öka mångfalden av valmöjligheter för den enskilde läraren, vilket naturligtvis har
varit uppskattat. Områdena/fakulteterna, som från 1990-talet haft ett explicit ansvar för
den pedagogiska utbildningen för lärarna, har dock aldrig valt att ”köpa” kurser av detta
slag från pedagogiska institutionen.
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Arbetstiden för deltagarna

Kostnaderna för arbetstiden för kursdeltagarna bör kunna ses som en investering inom
kvalitetsarbetet, och därmed inte som en belastning, under förutsättning att utbildningen
är tillräckligt bra. Kostnaderna för arbetstiden är emellertid stora, oftast större än kost-
naderna i övrigt för att bedriva kurserna, och det är viktigt att de hanteras på ett sätt som
fungerar tillfredsställande.

I ett medbestämmandeavtal för det statliga området i slutet av 1970-talet (MBA-S)
fastställdes att all personalutbildning skulle ske i tjänsten. Denna ordning rådde redan
tidigare inom LU, och har varit gällande sedan dess, åtminstone i princip. I praktiken
har tillämpningen varierat.

En mycket vanlig synpunkt i kursvärderingarna har varit av typ ”Jag önskar att jag hade
haft mer tid, och inte behövt pressa in kursarbetet på kvällar och helger utöver allting
annat. Arbetstidsfrågan måste lösas.” Vi har återkopplat detta med emfas till de
ansvariga inom områdena, och det har efterhand blivit allt fler institutioner som hanterar
detta föredömligt.

En vanlig lösning är att en del av kurstiden räknas in i den arbetstid som läraren har
avdelad för kompetensutveckling, och den resterande delen kompenseras genom
nedsättning i tjänstgöringstiden för undervisning. Det kan tyckas naturligt att allt skulle
räknas inom ramen för kompetensutveckling, men den ramen uppfattas ofta – i den mån
det finns någon sådan – som avsedd för forskning och för att följa med ämnesutveckl-
ingen, och den upplevs redan som alltför snäv. Genom att den högskolepedagogiska
utbildningen oftast bedrivs i form av en kombination av korta kurser omfattande endast
1– 3 veckor, blir det i allmänhet överkomligt att finna en acceptabel lösning.

För doktoranderna finns två olika lösningar. Antingen kan tiden för kursen räknas inom
ramen för institutionstjänstgöringen, eller också ger kursen poäng inom forskarutbild-
ningen. Det kan också vara en kombination, så att man går en högskolepedagogisk
introduktionskurs, två veckor, inom ramen för institutionstjänstgöringen, och att man får
räkna in en ”kommunikationskurs” med två poäng i forskarutbildningen. Viktigt är att
det blir tydligt avtalat och inskrivet i den individuella studieplanen för doktoranden.
Denna ordning har vi kommit fram till tillsammans med doktorandkåren, efter att det i
praktiken länge varit ett problem och många doktorander upplevt att det förväntats att
utbildningen skulle klaras av på fritid. I universitetsstyrelsens beslut om den högskole-
pedagogiska utbildningen för doktorander (bilaga 5) har ordningen slagits fast:

”Undervisande doktorander skall genomgå högskolepedagogisk utbildning om-
fattande antingen minst två poäng inom ramen för forskarutbildningen eller två
veckor inom ramen för institutionstjänstgöringen.”

Särskilt värt att notera är ordvalet ”antingen . . . eller”, och alltså inte ”både . . . och”.

För många av forskarassistenterna, som utgör en ganska stor del av kursdeltagarna, är
arbetstidsproblemet särskilt svårt. De har disputerat, och forskar ofta på externa medel
under stor konkurrenspress. De undervisar lite, ca 10% av heltid, och är ofta mycket
angelägna om att den tiden inte skärs ner, eftersom de behöver den för att skaffa sig
pedagogiska meriter i konkurrensen om lektorstjänster. Resultatet blir ofta att de pressar
sig på ”fritid”, och att situationen upplevs frustrerande. Vi har inte lyckats finna någon
bra lösning på detta dilemma.
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Även om man finner en lösning som går ihop rent numeriskt, så kan de ordinarie
arbetsuppgifterna i praktiken ”krocka” med kursarbetet. Undervisningsinsatser är aldrig
jämnt fördelade över året, och forskningsarbetet behöver ofta prioriteras i intensiv-
perioder. Vi lärde oss mycket tidigt att undvika att lägga kurser i närheten av
terminsstarter och strax före slutdatum för ansökningar för forskningsanslag. Det under-
lättar också om man antingen gör kurserna så komprimerade att det inte går att göra
annat samtidigt, eller sprider ut tiden för projektarbeten och andra självstudier inom
kursen så mycket att kursdeltagaren får en rimlig chans att genomföra dem. I det senare
alternativet är det dock viktigt att åtminstone göra en komprimerad kursstart om 1–3
heldagar, så att kursdeltagarna hinner nå fram till motivation för de självständiga
uppgifterna.

Valmöjligheter

Universitetslärares undervisningsuppgifter kan vara mycket varierande. Somliga under-
visar nästan enbart i form av forskarhandledning och föreläsande. Somliga använder
enbart problembaserat lärande eller case-metodik. Somliga ägnar sig i sin undervisning
nästan enbart åt uppsatshandledning eller klinisk handledning. Somliga arbetar enbart
nätbaserat, kanske med kurser på distans för studenter från alla världens hörn. Listan på
exempel som dessa kan göras lång. Och alla deltagare i den högskolepedagogiska
utbildningen måste kunna uppleva utbildningstiden som väl använd, i förhållande till de
egna behoven. Vi har hanterat detta dilemma genom att erbjuda rikligt med
valmöjligheter, på två sätt.

Det ena sättet är att erbjuda valmöjligheter vad gäller kurser m.m., som kan byggas in
som delar i den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Det kan gälla
specialkurser av olika slag, kurser på engelska, nätbaserade kurser etc. I bilaga 13 finns
en beskrivning av hur utbudet såg ut år 2003, och i kapitel 14 ”Många vägar till pedago-
gisk kompetens” har vi också skrivit om detta. Det kan vara svårt till och med för ett så
stort universitet som Lunds att erbjuda ett tillräckligt rikt utbud, och vi ser här ett
område där det skulle kunna vara mycket värdefullt med samverkan mellan hög-
skolorna, kanske främst regionalt eller nätbaserat.

Det andra sättet är att bygga in valmöjligheter i de kurser som utgör stommen i den hög-
skolepedagogiska utbildningen: introduktionskurser (steg 1), fortsättningskurser (steg 2)
och fördjupningskurser. Det gäller främst projektarbeten, som utgör en stor del av
kurserna, och som med fördel görs med direkt koppling till de egna aktuella undervis-
ningsuppgifterna och det egna ämnet. Det gäller även val av litteratur och artiklar, och
val mellan olika grupparbetsuppgifter och diskussionsämnen. Genom att kursdeltagarna
får rika tillfällen att bidra med sina olika erfarenheter, kan mångfalden bli en stor
tillgång i kurserna.

Områdesspecifika och gemensamma kurser

Vi har lång erfarenhet av att arbeta både med områdesspecifika kurser och kurser
gemensamma för alla universitetets områden, och kurser för Malmö högskola som
helhet. Vi har inte kunnat se någon skillnad i resultaten av utbildningen vad gäller
graden av måluppfyllelse, och inte heller i kursvärderingarna. Undantag är förstås
specialkurser med direkt områdesspecifikt innehåll.



119

Det finns emellertid en annan aspekt som kan ha stor betydelse. I kurserna lär
deltagarna känna lärare från andra institutioner och arbetsenheter, vilket ofta visar sig
vara överraskande intressant och bidrar till att skapa vi-känsla och känsla för att ingå i
ett större sammanhang. Och då kan man välja vilket som är viktigast: att stärka
samhörigheten inom fakulteten/området, eller inom universitetet som helhet. Inom LU
har vi haft möjligheten att göra bådadera. I de modeller vi har arbetat med har det ingått
både kurser som ges per fakultet/område och ett utbud av kurser gemensamma för hela
universitetet.

Från forskare i högskolepedagogik har vi ibland mött inställningen att utbildningen
måste göras ämnesspecifik, och därmed bedrivas per institution. Vi har gjort
institutionsspecifika kurser också, men det har varit korta, max tre dagar. Mer har inte
varit möjligt att få loss, av arbetstidsskäl. Vi ser därför knappast någon möjlighet att
bedriva behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning enbart på institutionsbas.
Utmaningen har i stället varit att göra utbildningen tillräckligt ämnesspecifik, inom
ramen för de gemensamma kurserna.

Ibland har vi kunnat prioritera grupper om 3–4 lärare från samma institution, och då har
det visat sig kunna bli betydande synergieffekter. Kursdeltagarna väljer ofta att
samverka om projekt, eller åtminstone att stödja varandra och samarbeta även i
fortsättningen. Och det finns flera exempel på att sådana grupper kunnat stimulera till
nytänkande inom en hel institution.

Antal deltagare

Vår erfarenhet är att 16–20 är idealiskt deltagarantal för de grundläggande
högskolepedagogiska kurserna. Det kan vara frestande att pressa in fler deltagare av
kostnadsskäl, men vi vill direkt varna för att ta in fler än 25. Det finns åtminstone två
skäl till detta. Ett skäl är att det är viktigt att stämningen blir god, upplevelsen positiv,
deltagarna så entusiastiska att de ser fram mot de återstående kurserna i den
behörighetsgivande utbildningen. Annars finns risk för en ”back-lash”. I detta ingår att
det är viktigt att det blir hög kvalitet i diskussionerna, vilket underlättas av att man inte
är för många. Det andra skälet är att det för tillämpningsuppgifter eller projektarbeten i
kurserna behövs omsorgsfull handledning, inte minst när det handlar om ansvar för de
studenter som blir utsatta för försöksverksamheter. Om kursdeltagarna är alltför många,
blir handledningssituationen ohållbar.

Två kursledare

När UKÄ på 1970-talet startade med internatkurserna för studierektorer och lektorer
hade man alltid kursledarteam om två eller tre personer. Inom PU-enheten på 70-talet
var det också naturligt att vi hjälptes åt som ledare för fortbildningsinsatser. Det gällde
att ha tillräcklig kreativitet i planeringen, och tillräcklig självkritik, och det behövdes
också två personer för att hantera de oförutsedda utmaningar som ofta uppkom i genom-
förandet. Vi, Eva och Eva, gav de pedagogiska grundkurserna tillsammans långt in på
80-talet.

Att få arbeta i par som kursledare är något vi så långt som möjligt försökt värna om, när
vi efterhand rekryterat och inskolat nya pedagogiska konsulter. Det gäller särskilt de
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högskolepedagogiska introduktionskurserna och utbildning för forskarhandledare, där
man fortfarande kan ha misstro att tampas med. Kurser som ”kommunikationskurser”
(se bilaga 8) och andra väl utprövade specialkurser, som deltagarna valt själva och är
väl motiverade för, kan vara lättare att klara som ensam kursledare.

När områdena/fakulteterna på 1990-talet fick ett tydligare delegerat ansvar för den
pedagogiska utbildningen, valde vi ofta att arbeta i par med någon välrenommerad
lärare från området. Visserligen gjorde nog vi det mesta av arbetet, men det var mycket
värdefullt att ha med någon som dels sågs som en garant för att innehållet var relevant,
dels kunde bidra med egen metodisk och ämnesdidaktisk specialkompetens.

Kostnaderna för kurserna

Kurserna måste få kosta så mycket schemalagd tid som behövs för att tiden för del-
tagande i kurserna skall bli väl använd. Det är deltagarnas arbetstid som är det mest
kostsamma, och den behöver utnyttjas optimalt. Särskilt gäller detta högskolepeda-
gogiska introduktionskurser, där det ofta handlar om att få en attitydförändring till
stånd. Det behövs också rikligt med handledningstid, för att säkra att projekten inom
kurserna leder till bra effekter för studenterna. Kurserna blir då visserligen inte modeller
för hur man kan klara att bedriva undervisning med undermåliga resurser – så som
villkoren ofta är i den vanliga utbildningen för studenter. De blir emellertid modeller för
hur väl det kan fungera om man har optimala resurser, och därmed en målbild, som
många lärare kan dela i sin strävan underifrån efter mer rimliga resurser till studenternas
utbildning.

Kursernas utformning

Kurserna bör naturligtvis ha tydliga målbeskrivningar och någon form av kursplaner
som fungerar styrande för kursernas utformning. De kan därför få mycket varierande
utformning. beroende på olika mål och innehåll. Variationen har också ett värde i sig,
eftersom kursdeltagarna kan få tillfälle att reflektera över och lära av en rad olika
modeller. Några generella erfarenheter vill vi dock dela med oss av.

Utveckling eller anpassning

Inriktningen på den pedagogiska utbildningen för lärarna diskuterades mycket på 70-
talet, i termer av utveckling eller anpassning. Hans Jalling, som var ansvarig för perso-
nalutvecklingsprogrammen inom UKÄ och UHÄ, beskrev den principiella skillnaden
mellan ”staff training ” och ”staff development” i ett kapitel ”Educational Policy and
Staff Development” i en internationell antologi ”Staff Development for the 1980ths –
International Perspectives” (Rhodes, 1980, sid. 31):

”staff training is used to signify activities on the part of educational authorities
(national, regional, local, university) to implement educational policy as defined
by the authority in question. While the objectives thus are fixed by the organi-
zation sponsoring the training  programme,  methods of training may, of course,
vary (job rotation, on-the-job training, courses, workshops etc.)”
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”staff development will be used to signify activities aiming at increasing the
readiness to accept and promote innovation. The direction of such innovation is
not bound by official or semi-official interpretation of ”policies,” and thus may
be contrary to current ideas within the system”.

De nationella kurserna som bedrevs av UKÄ och UHÄ var mycket konsekvent utveck-
lingsinriktade. För oss, som arbetade lokalt och startade inom en pedagogisk utveck-
lingsenhet, har det också varit självklart att utvecklingsperspektivet måste få dominera.
Det utesluter dock inte att det också har kunnat ingå moment i den pedagogiska utbild-
ningen som har haft karaktär av inskolning och färdighetsträning. T.ex. var kurser och
seminarier kring problembaserat lärande till att börja med enbart inriktade på inno-
vation, men när man väl genomfört en radikal omläggning av utbildningen för
studenter, så blev det nödvändigt att systematiskt utbilda basgruppshandledare  till att
förstå och omfatta de bärande idéerna bakom förändringen och till att kunna fungera i
en helt ny roll som akademisk lärare, rakt motsatt den traditionella. Det har då blivit en
ny utmaning att se till att även en sådan utbildning för basgruppshandledare blir utveck-
lingsinriktad, och inte enbart konserverande av den nya ordningen.

Vi har aldrig fått några direktiv angående innehållet i den pedagogiska utbildningen från
UKÄ, UHÄ eller någon annan överordnad myndighet. I detta avseende skiljer sig
högskolevärlden från det vanliga skolväsendet. Vi har förstått att villkoren har varit
mycket annorlunda för lärarhögskolans utbildning av lärare. Detta kan vara en anled-
ning till att det aldrig varit aktuellt att ge lärarhögskolan i Malmö uppdraget att svara för
den pedagogiska utbildningen för universitetets lärare, trots att lärarhögskolan ingått
som en del av Lunds universitet.

Målbeskrivningar

Vilka mål man ska välja, hur man ska göra målbeskrivningar, och hur man kan använda
dem i kurserna är något vi har funderat väldigt mycket över. Vi har valt ut tre aspekter
att ta upp här.

1  Målbeskrivningarna för de högskolepedagogiska kurserna bör naturligtvis vara före-
dömliga i sin utformning. Det gäller speciellt när det ingår moment om mål och
målformulering i kurserna, och det därmed finns särskild anledning att direkt arbeta
med målbeskrivningarna och utsätta dem för kritisk granskning. Att göra dem föredöm-
liga är emellertid inte så enkelt, eftersom man kan ha många krav på målbeskrivningar
och en del kan vara helt eller delvis oförenliga. En utmaning kan vara att göra mål-
beskrivningen sådan att kursdeltagarna direkt ”köper” den, och att den fungerar som
underlag för utvärdering i någon form, och att samtidigt svagheterna i den kan ge
upphov till väsentliga kritiska reflektioner och värdefulla diskussioner. Det är då förstås
viktigt att även svagheterna är medvetet valda av kursledningen.

2  Vi gjorde tidigt explicit ett övergripande mål: ”att kursdeltagaren efter genomgången
kurs känner sig inspirerad att utveckla sin undervisning och sin professionella kompe-
tens som lärare”. Ett exempel finns i bilaga 9. Detta att bland in känslor har varit
synnerligen okonventionellt inom den akademiska kulturen, och har ibland ifrågasatts.
Men vi har stått för det, och vår erfarenhet är att ett sådant mål har avgörande betydelse
för att utbildningen skall fungera bra och få långsiktig effekt. Man kan invända att det
målet inte bör göras explicit, eller att det inte behöver göras explicit för att det är så
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självklart. Vi har gjort det dels för att vara ärliga och tydliga, dels för att det kan ge
upphov till intressanta diskussioner och reflektioner bland kursdeltagarna. Det har också
varit mycket värdefullt som underlag för utvärderingar och uppföljning.

3  När man på 1960-talet i utbildningsteknologiska anda arbetade mycket med att göra
tydliga målbeskrivningar, så ingick att vara uppmärksam på vilken vikt man ger olika
mål eller delmål. Detta var något som nästan försvann, när målstyrningstänkandet var
”ute” på 70- och 80-talen, och det verkar inte ha kommit tillbaka ens i den nya vågen av
arbete med målformuleringar i form av ”learning outcomes” inom Bologna-processen.
Vi har haft det med oss genom alla år, och har varit noga med att målen skall ge en så
rättvisande totalbild som möjligt, och inte bara vara en jämntjock lista där mycket
väsentliga mål framstår som likvärdiga med mera perifera. Det kan göras genom att man
arbetar omsorgsfullt med målhierarkier, och med att bryta ner särskilt centrala eller
väsentliga mål i flera delar, så att de därmed får större tyngd..

”Främmande” inslag

Vi har ofta fått propåer om att ta in moment i kurserna om sådant som lärarna behöver
känna till, men som inte direkt har med den högskolepedagogiska utbildningen att göra.
Motiveringen har varit att det ju är praktiskt, när lärarna ändå är samlade, och att det
bara behöver ta någon eller några timmar. Det kan t.ex. gälla lärarnas arbetsvillkor,
universitetets organisation, nyheter i administrativa system, universitetets planer för
”hållbar utveckling”, alltsammans i och för sig väsentligt.

Vi menar att det är viktigt att det finns en bra och separat introduktion för nyanställda
där mycket sådant behandlas. För insatser därutöver vinner man nog i allmänhet på att
söka andra former än att pressa in det i den högskolepedagogiska utbildningen. Ett skäl
är att tiden fortfarande upplevs knapp i kurserna, både av kursledning och kursdeltagare.
Ett annat skäl är att det kan vara en otacksam uppgift att komma in som gäst i en
pedagogisk kurs med ett sådant moment. Det blir lätt så att kursdeltagarna prövar sin
nyvunna förmåga till kritiskt tänkande vad gäller pedagogiska processer, och därmed
fokuserar på annat än det man tänkt sig. I de fall vi prövat att öppna för sådant, med
medverkande experter, så har de momenten fått en hel del negativ kritik i kursvärde-
ringarna.

Examination och betygsättning?

Vi har aldrig haft någon formell examination i kurserna, eftersom de haft formen av
personalutbildning. Däremot har vi haft höga krav, för att utfärda kursintyg – krav på
närvaro och flera olika fullgjorda uppgifter. Ofta har en av uppgifterna varit en själv-
värdering i relation till målbeskrivningen. Vad gäller tillämpningsuppgifter och
projektarbeten och liknande har kursdeltagarna själva fått ta ställning till när uppgiften
kan anses godkänd, och de lägger i allmänhet ribban högt. Ganska ofta har vi kommit
överens med kursdeltagare om restuppgifter, och vi har aldrig behövt komma i konflikt
med någon kursdeltagare angående detta. Successivt har deltagarna genom kurserna fått
börja att bygga upp sin pedagogiska portfölj.

Självvärdering är ett exempel på ett sätt att arbeta som är relativt nytt inom universitetet.
I kurserna kan det introduceras genom att kursdeltagarna får uppleva olika former,
formativt och summativt vad gäller lärandet eller måluppfyllelsen för egen del i kursen,
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och med progression över kurserna. Genom att självvärderingarna ger underlag för
reflektion i olika gruppkonstellationer, kan de också användas för att på ett upplevelse-
baserat sätt fördjupa medvetenheten kring problemen med subjektivitet vid tolkning av
målformuleringar och användning av graderade betyg.

Om man skulle välja att göra en mer formell examination, så menar vi att det är viktigt
att undvika graderade betyg. Kursdeltagarna är vana att göra bra ifrån sig och att få höga
betyg. Om någon inte skulle få det i en högskolepedagogisk kurs, kan det bero på att
kursledningen inte lyckats göra uppgifterna i kursen tillräckligt inspirerande och
meningsfulla, eller på att kursdeltagaren inte fått tillräckligt tidsutrymme från sin
institution för att deltaga i kursen, vilket man inte bör ”straffas” dubbelt för. Ett annat
argument mot graderade betyg i kurser som dessa är att det är viktigt att stämningen blir
så bra att lärarna verkligen har lust att deltaga, och att de får optimala förutsättningar att
uppleva vad bra grupparbeten kan ge, och att de därför inte behöver konkurrera med
varandra om betyg.

”Lite om konsten”

Vad gäller detaljerna i kursernas utformning är de i första hand kursledarens ansvar. Vi
har efterhand utmejslat en rad principer, som vi strävat efter att leva efter i utform-
ningen och genomförande av kurserna. Vi menar att de är så viktiga att vi valt att ge
dem ett särskilt kapitel: ”Lite om konsten att göra högskolepedagogiska kurser”, som
följer direkt efter detta kapitel.

Basorganisation

Vi har valt att ta upp basorganisationen sist i detta kapitel, i stället för att börja med den.
Detta för att markera att vilka organisatioriska lösningar man väljer är beroende av de
val man gör beträffande struktur och villkor för kurserna.

Vi har gått från frågan ”Hur skapa så gynnsamma betingelser som möjligt för studen-
ternas lärande?” till ”Hur skapa så gynnsamma betingelser som möjligt för lärarnas
lärande?”. Och därifrån går vi nu vidare till nästa nivå: ”Hur skapa så gynnsamma
betingelser som möjligt för arbetet för lärarnas lärare, d.v.s. de pedagogiska konsul-
terna/utvecklarna?” Detta kan åtminstone vara en konstruktiv utgångspunkt för funde-
ringar kring organisatorisk placering och finansiering m.m. Man måste naturligtvis väga
in andra aspekter också, utifrån en mycket komplex bild av totalsituationen, speciellt
inkluderande aktörer med närliggande uppgifter som kvalitetssäkring, utbildningsplane-
ring, annan personalutbildning, IT-verksamhet m.m.

Bemanning och arbetsvillkor

Innan vi går in på de organisatoriska frågorna vill vi ta upp utmaningen att rekrytera och
behålla bra kursledare/pedagogiska utvecklare. Vi har i kapitel 10 skrivit ett avsnitt med
rubriken ”Förtroendeingivande kursledare”. Där har vi bl.a. tagit upp de kriterier vi
använt när vi rekryterat nya pedagogiska konsulter, och vi upprepar dem därför inte här.
Det är flera olika slag av kriterier, och det är inte så lätt att finna lämpliga personer. En
annan svårighet har varit att göra arbetsvillkoren så attraktiva, att de personer vi funnit
har varit beredda att sadla om och satsa på att ägna sig åt pedagogisk utbildning.
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Tre förutsättningar har varit särskilt viktiga för att rekrytera och behålla bra kursledare:

1  Arbetet har inte definierats som enbart pedagogisk utbildning, utan som
pedagogisk utveckling i vidare mening. Det får inte handla enbart om att ge
kurser – det orkar man inte i längden. Och för oss är det alldeles naturligt att se
den pedagogiska utbildningen som en del av och ett medel för det pedagogiska
utvecklingsarbetet.

2  Det behöver finnas bra inskolnings-, fortbildnings- och karriärmöjligheter.
Utvecklingen inom högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning och
utvecklingsarbete går allt snabbare, och dessutom behöver man bevaka vad som
händer även inom andra närliggande ämnesområden.

3 En styrka har varit den goda arbetsgemenskap vi haft, med mycket utrymme för
kreativitet och utvecklande diskussioner. En av våra medarbetade hänvisade till
glädjen att tillhöra ”UPC:s pedagogiska akademi” och till vårt runda mötesbord,
när han valde att stanna hos oss på deltid trots att han blev utnämnd till professor
vid en annan högskola.

Ett rekryteringssätt som visat sig framgångsrikt har varit att gå ut internt med ett
”upprop”, där vi inbjudit intresserade att kontakta oss. Villkoren har oftast till att börja
med varit att jobba hos oss en period på deltid, med anställningen kvar på institutionen
och tiden ”köpt” av oss.

En utmaning som vuxit efterhand har varit att bereda de pedagogiska konsulterna
möjligheter att själva forska. En sådan strävan har dock inte varit alldeles självklar. I
den artikel av Hans Jalling som vi tidigare i detta kapitel refererat till, skriver han
angående tanken att pedagogiska konsulter skulle forska själva (Rhodes, sid. 36)

”...this may not be a good idea; the research task is so enormous that it is more
likely that the research efforts will devert the staff developer´s attention from the
potential of other people´s ideas to his own favourite topics, and after all, the
function of the staff developer is not necessarily to be brilliant himself but to
recognize brilliance when encountered”.

Detta är ju starkt provokativt, och vi håller inte med Jalling längre än att detta är något
att vara vaksam på. Vi har sett kollegor som gjort värdefulla forskningsarbeten och ändå
kunnat behålla sin professionalitet som pedagogiska konsulter, men vi har också omvänt
träffat på forskare i högskolepedagogik som inte skulle kunna fungera som kursledare i
den pedagogiska utbildningen. Vi var offensiva vad gäller utökning av forskningsmöj-
ligheterna i det förslag till pedagogiskt program som vi utarbetade 1998. Vi lyckades
också skrapa ihop lite utrymme för att en av medarbetarna på deltid skulle kunna gå
igenom en masterutbildning, Men vi kom inte särskilt långt fram till 2003, och ser att
det fortfarande finns stora olösta problem vad gäller forskningsmöjligheterna.
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Plats i organisationen

Vi har under perioden 1970–2003 arbetat inom flera olika arbetsenheter:

• Enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete (PU-enheten) 1970–1977, inom
Utbildningsbyrån inom förvaltningen,

• Personalutbildningssektionen (PUS) 1977–1995, först inom Administrativa
byrån, parallellställd med Personalsektionen, och från början av 90-talet ingåen-
de som en del i Personalenheten

• Universitetspedagogiskt centrum (UPC), 1995–2002, som en serviceorganisa-
tion till universitetets nio områden, placerad inom ”tionde området”, ett sam-
lingsområde för universitetsgemensamma inrättningar, fristående från förvalt-
ningen,

• Utvecklingscentrum för lärande och undervisning (UCLU), 2002–2003, efter
sammanslagning av UPC och Centrum för informationsteknologi i utbildningen
(CITU), fortfarande inom ”tionde området”.

Det har hela tiden varit fråga om en separat enhet, fristående från pedagogiska institu-
tionen. Detta var en ordning som förordades redan av Universitetspedagogiska utred-
ningen (UPU) på 1960-talet, och som sedan aldrig har ifrågasatts inom LU. Franssonska
utredningen gör också en markering, när den föreslår (SOU 2001:13, sid. 17)

”– att de lärosäten som inte har en organisation för att driva projekt och kompe-
tensutveckling inom det högskolepedagogiska området skapar organisatoriska
förutsättningar för sådan verksamhet . . . ”

Inom Lunds universitet har det också funnits en separat utvärderingsenhet, bl.a. motive-
rat av att det är viktigt att hålla isär utvecklings- och kontrollfunktioner. Vi har dock av
och till haft en hel del samarbete, och utvärderingsenheten har också arbetat utveck-
lingsinriktat.

Förutom vår enhet, i olika former, har det efterhand vuxit fram separata enheter inom
några av universitetets områden, och nästan alla områdena har nu åtminstone någon
särskilt ansvarig för den högskolepedagogiska utbildningen inom området.

Varje lösning har haft sina fördelar och nackdelar, och vi vill därför vara försiktiga med
direkta jämförelser. Vi kan dock från våra erfarenheter se några betingelser, som varit
klart gynnsamma för arbetet:
- när pedagogiskt utvecklingsarbete har ingått i arbetet, och den pedagogiska

utbildningen utgjort en del av detta
- när enheten varit lagom stor, 4–10 heltidsekvivalenter
- när vi varit fristående från förvaltningen, och därmed sluppit dels det ständiga

besparingstryck som förvaltningen alltid är utsatt för, dels mycket samman-
trädestid kring administrativa frågor, och vår enhet också därmed varit mer
attraktiv för lärare och lättare att rekrytera till

- när vi själva har fått företräda verksamheten uppåt och utåt
- när områdena har haft så stark känsla av ägandeskap att de varit trygga i att

deras behov varit styrande för besluten.
- när det har funnits starka samarbetspartners inom områdena
- att vi har haft tydlig profil, egen styrelse/ledningsgrupp och egen budget
- att vi själva har fått sköta bemanningen.
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Något som också är tydligt för oss är hur starkt personberoende verksamheten och
samarbetsmöjligheterna är. Två organisationer som på pappret ser likadana ut kan
fungera väldigt olika beroende på personkonstellationerna.

Finansiering

Under hela PUS-tiden, 1977–1995, hade vi vår grundfinansiering inom ramen för
”gemensamma ändamål” i universitetets budget. Därtill fick vi i flera omgångar särskil-
da projektmedel i olika former – direkt från Forskningsrådsnämnden till vårt utveck-
lingsprojekt på 80-talet, via rektor inom Core Curriculum-programmet i slutet av 80-
talet och början av 90-talet, och via områdena inom de särskilda medlen för
kvalitetshöjande åtgärder under första halvan av 90-talet.

I och med inrättandet av UPC ändrades finansieringen radikalt, till ”köp-sälj-finansie-
ring” direkt från områdena. Dock bidrog fortfarande områdena med en basfinansiering,
beräknad proportionell mot antalet lärare inom området. Medicinska fakulteten och
Lärarhögskolan, som hade egna enheter och därmed nyttjade vårt utbud i mindre
utsträckning, bidrog med lägre belopp. Basfinansieringen var avsedd dels för gemen-
samma kurser och seminarier, dels för vissa andra gemensamma funktioner. Over-head-
kostnaderna på taxorna blev ändå med nödvändighet höga. Det var nog endast genom
att det var områdesrepresentanterna i vår ledningsgrupp som var beslutande angående
verksamhetsplan, budget och taxor, som taxorna kunde accepteras och verksamheten
kunde fortsätta att växa.

Erfarenheterna av denna nya ordning var blandade. Kostnadsmedvetenheten hos oss och
våra beställare ökade. Detta innebar en effektivisering kortsiktigt, men samtidigt en
riskabel ökning av pressen på oss och sämre utrymme för mer långsiktigt arbete som
bevakning av forskningsutvecklingen, dokumentation, och utveckling av nya verksam-
hetsfält.

Viktigt var att det hela tiden var områdena som beställde kurserna och betalade för dem.
Något vi menar att man absolut bör undvika är finansiering genom avgifter på institu-
tionsnivå per kursplats. Det leder lätt till att den enskilde läraren avstår från att söka,
och man får därmed en effektiv broms för verksamheten. Det är mycket nog för en
lärare och en institution att frigöra arbetstiden för deltagande.

Lokaler

Det är viktigt att ha en fast kurslokal för den pedagogiska utbildningen, trivsam, rymlig
och praktisk med möjligheter till stor flexibilitet. Helst skall den ligga i direkt anslut-
ning till arbetsrummen för den pedagogiska utvecklingsenheten (eller motsvarande), så
att lärarna lär sig hitta till denna stödresurs för deras verksamhet även utanför kurstid.
Kurslokalen kan bli till en sammanhållande mötesplats över institutionsgränser, som
bidrar till vi-känsla inom en högskola och möjliggör fruktbara möten även för forsk-
ningsverksamheten. Vi hade under en lång period förmånen att ha nära nog idealiska
lokaler i universitetshuset, och det var många seminariedeltagare och kursdeltagare som
vittnade om upplevelsen av att för första gången riktigt känna tillhörighet till universi-
tetet.
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17 Lite om konsten att göra högskolepedagogiska kurser

I utformningen och genomförande av de högskolepedagogiska kurserna har vi strävat
efter att leva efter vissa principer. Det har förstås gått lite si och så i praktiken, men med
tiden allt bättre. Vi tror att de är en grund till att kurserna blivit så uppskattade, vilket
har varit en förutsättning för den expansion som skett. Vi har försökt samla och formu-
lera dem här.

Övergripande ambitioner

Vi har strävat efter att

- leva som vi lär

- ha fokus på att den högskolepedagogiska utbildningen skall leda till att
studenternas utbildning skall bli bättre

- hålla lagom ambitionsnivå vad gäller forskningsanknytning och vetenskaplighet,
och värna om kursdeltagarnas utrymme för kreativitet och handlingsinriktning

- alla efter kursen skall vilja fortsätta att utveckla sin pedagogiska kompetens

- inte tappa någon, så långt möjligt

- bygga på att kursdeltagarna kan vara vana vid att vara ”stjärnor”, och låta dem få
vara det i kursen också.

Kursledarens förhållningssätt som förebild, eller åtminstone exempel

Vi har strävat efter att

- leva som vi lär, så gott det går, och så medvetet som möjligt fungera som modell

- möta kursdeltagarna med respekt och intresse för deras erfarenheter/vetskap och
frågor

- se till att de blir sedda, hörda, och bekräftade

- undvika värdeomdömen, även positiva, och i stället ge feedback i termer av min
upplevelse
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- vara omsorgsfull modell som lyssnare – aldrig goddag-yxskaft-svar

- använda egna misstag genom att lyfta fram dem och reflektera över dem
gemensamt

- vara ”äkta”, och ”närvarande”.

Stämningen i kursen

Vi har strävat efter att

- göra kursstarten ”tändande” och betryggande

- skapa ett ”safe space” – utrymme att tänka kreativt, öppet för nya tankar och
tillåtet att uttrycka tankar och idéer relativt spontant, utan att det behöver vara så
väldigt klokt och genomtänkt som annars i akademiska sammanhang

- försöka eliminera allt som kan ge anledning till rädslor, och bygga på lust att
bidra och dela med sig, snarare än prestationsångest

- ge mycket utrymme för kreativitet.

Omsorg om deltagarnas arbetstid

Vi har strävat efter att

- de skall uppleva varje stund som väl använd

- bygga mycket på deras behov och önskemål

- se till att det som de producerar bli användbart åtminstone för dem själva

- kämpa för att behålla så goda resurser för kursen (pengar/tid) att utformningen
kan bli optimal för deltagarna. Deras tid är den klart dyrbaraste delen, och de är
värda att det satsas på dem.

Användning av uppläggningen som förebild

Vi har strävat efter att
.
- använda kursens utformning som levande föredömligt exempel, inklusive alla

detaljer

- möta dem där de är, och börja just där

- göra och beskriva uppläggningen i form av genomtänkta processer
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- ge rikligt utrymme för delaktighet/”studentinflytande” i olika former

-  använda gruppen som resurs

- använda ”verktyg” som inte kostar något extra, eller väldigt lite

- ge mycket valfriheter

- presentera teori efter erfarenhet och reflektion, när den fungerar klargörande
och/eller utvidgande

- möta dem med en mångfald av ”verktyg”, och därifrån gå till modeller och teori
via de naturliga frågorna ”Hur välja?”, ”Hur utforma processer?”

- använda formativ utvärdering i olika former systematiskt.

Vi hoppas denna lista kan fungera som inspirationskälla, och kanske rentav som
diskussionsunderlag eller ”checklista”.

En fråga som kvarstår är hur man kan åstadkomma detta rent konkret. Vi har under
årens lopp samlat en mängd övningar och material, och prövat ut instruktioner och olika
sätt att lägga upp kursprocesser, och vi delar gärna med oss av dem. Det skulle
emellertid föra för långt att försöka beskriva dem här.
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18 Epilog

Det vi ville var att bidra till en förändring av den akademiska kulturen Vi ville uppleva
en kultur som kännetecknades av mångsidig delaktighet, en kultur med lust och vilja att
ständigt lära mer för vidgad kompetens. Vi hoppades på en kultur där man vågade och
orkade ifrågasätta arbetsuppgifter, mål och medel. Vi såg framför oss en kultur präglad
av arbetsglädje, erkänsla, självinsikt och välgrundad självkänsla, hos både lärare och
studenter.

Vi vet nu av erfarenhet att den pedagogiska utbildningen för lärarna kan bidra till detta.

Vi hoppas att den högskolepedagogiska utbildning, som från 2003 både utvidgats och
formaliserats, i än högre grad skall kunna bidra till en sådan kulturförändring.

Avslutningsvis vill vi återvända till omslagsbilden till denna skrift. Den är fylld av sym-
bolik för oss. Den föreställer fontänen på universitetsplatsen, mitt emellan AF-borgen,
som är studenternas mötesplats i centrum, och universitetshuset, som är universitetets
huvudbyggnad. I universitetshusets bottenvåning hade vi i nästan 20 år, fram till hösten
2002, vår utbildningslokal och våra arbetsrum i södra vingen. Det är alltså fönsterna till
vår utbildningslokal som syns på bilden bakom fontänen till vänster. Den påminner oss
om alla härliga och upplyftande upplevelser vi haft där, och om lyckan och privilegiet
att ha fått ha ett jobb som vårt. Bilden gav oss följande dikt, och förhoppningsvis går det
att efter läsningen av denna skrift förstå åtminstone något av symboliken i både bilden
och dikten.
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Fontänen flödar
nerifrån – upp
I det fördolda
finns pumpen, drivkraften

Nödvändig är också
påfyllnad av vatten
uppifrån – ner
för att ens kunna starta

Fönstren går att öppna
för vädring i tysthet
Kurspausen fylls
av porlets musik

Samlingspunkt, mötesplats,
centrum för utveckling
högt i tak
både ute och inne

Vattnet svävar
vänder, kommer åter
blandas, omformas
får ny kraft att lyfta

Dropparnas väsen
fungerar som linser
speglar, absorberar
och bryter ljuset

När betingelser är skapade
för att vara gynnsamma,
kan grodor sprudla
och vara i flow.

(EÅ, april 09)
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Bilaga 1

Medarbetare inom våra arbetsenheter

Här har vi förtecknat alla de medarbetare som ingår i begreppet ”vi” i beskrivningen av
framväxten av den pedagogiska utbildningen för universitetets lärare. Vi har också tagit med
oss själva, EFN och EÅ, för att få en fullständig förteckning. Våra medarbetare är, med något
undantag, inte nämnda med namn i skriften. Det har varit frestande att göra det, men det
skulle ha blivit alltför komplicerat på alltför många ställen.

Listan är väldigt lång. Många är lärare som haft kvar sin anställning på sin institution, och
som jobbat på deltid hos oss som pedagogiska konsulter efter särskilt avtal. Som mest har vi
varit motsvarande ca 8 pedagogiska konsulter på heltid och en byråassistent.

1 Medarbetare inom PU-enheten, 1970 – 1977

Karl-Axel Nilsson, chef för PU-enheten
Ulf Andersson Olof Nelsson
Eva Falk Nilsson Anders Ranger
Anita Froborg Anders Stenlåås
Karin Jönsson Eva Åkesson

2 Medarbetare inom PUS, UPC och UCLU, 1977 – 2003

Vi har avgränsat till dem som någon av oss haft ledningsansvar för, och som på något sätt
medverkat i den pedagogiska utbildningen. EFN var chef för det mesta, EÅ vikarierade
ibland, och EÅ hade ledningsansvar för f.d. UPC inom UCLU under perioden 2002 –
november 2003.

Anders Ahlberg Essie Kjällquist
Jonas Alberoth Bengt Kjöllerström
Gunilla Amnér Camilla Kvist
Peter Arvidson Inger Linderholm
Jan Billgren Lotta Linge
Pirjo Birgerstam Lisbeth Lundahl (Ottosson)
Annika Diehl Viveka Lyberg Åhlander
Stefan Early Monica Magnusson
Anja Edén Mainy Marcusson
Mats Eklundh Halses Katarina Mårtensson
Mats Eriksson Lena Rickard
Eva Falk Nilsson Torgny Roxå
Fredrick Friblick (Olsson) Birthe Sjöberg
Jan Hellberg Anders Sonesson
Kjell-Åke Holmberg Lotta Åbjörnsson
Paula Karlström Eva Åkesson

Därtill har funnits ett antal ”änglar” – timanställda studenter som hjälpt till med att fixa
kopiering och kurskaffe m.m. Bland dem minns vi i detta sammanhang särskilt Klara
Bolander.





Bilaga 2

Eldsjälar inom fakulteterna/områdena

Här har vi förtecknat en rad engagerade pionjärer, som genom att de engagerat sig i pedago-
gisk utbildning eller genomfört nydanande pedagogiska utvecklingsprojekt har bidragit till
kulturförändringen och framväxten av den pedagogiska utbildningen. Vi har avgränsat till
dem som haft betydelse även utanför den egna institutionen, och naturligtvis är listan också
begränsad till dem vi känner till – och därför klart otillräcklig om man skulle uppfatta den
som heltäckande.

Lunds tekniska högskola

I ledningen: Thomas Johannesson, Gunilla Jönson, Per Warfvinge

Lars Anderberg
Roy Andersson
Anders Axelsson
Gerhard Barmen
Leif Bryngfors
Ingegerd Ehn
Pernille Hammar Andersson
Ingrid Järnefelt
Bodil Jönsson
Robert Jönsson 
Rune Kullberg
Lynn Lindegren

Bengt-Arne Molin
Skotte Mårtensson
Thomas Olsson
Inga-Britt Peetre
Nina Reistad
Peter Sellers
Björn Sivik
Ingrid Svensson
Leif Svensson
Christer Särnstrand
Göran Wihlborg
Lena Zetterqvist
Gustaf Östberg

Hela lärarlaget inom  A-sektionen

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten/
Naturvetenskapliga fakulteten

Eva Hansson
Per Gunnar Andreasson
Ingemar Björkqvist
Marita Bruzell Nilsson
Gertrud Dahlgren
Viggo Edén
Boris Holm
Bengt Jergil
Bo-Anders Jönsson
Börje Karlsson
Bengt Kjöllerström

Ulf Olsson
Susanne Pelger
Stefan Persson
Åke Persson
Lennart Piculell
Petter Pilesjö
Åke Svenstam
Eva Waldemarsson
Claes Wohlfart
Eva Åkesson (KC, inte EÅ)



Juridiska fakulteten

Karin Adlercreutz
Birgitta Edebalk
Christian Häthén

Kjell Åke Modéer
Lotta Westerhäll

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kenneth Andersson
Lars Bengtsson
Jan Billgren
Pirjo Birgerstam
Gerd Bucht
Peter Eklundh
Boel Flodgren
Christina Gyland
Bo Hagström

Carl Hellberg
Åsa Lindberg Sand
Björn Lindqvist
Anders Persson
Gunhild Sandström
Peter Stenkula
Lennart Svensson
Olof Wärneryd

Hela lärarlaget inom Socialhögskolan

Medicinska fakulteten

Alla vid enheten för medicinsk pedagogik, inte minst
Mona Eriksson
Gudrun Edgren
Knut Aspegren
Jakob Donnér
Henry Egidius
Göran Thomé

Inge Dahn
Sven Gardell
Lennart Kaij
Magnus Kåregård
Stefan Lindgren
Margareta Lundskog

Bo Nilsson
Peter Nilsson-Ehle
Beata Skanse
Pia Strand
Bertil Sonesson
Eva Wigforss

Hela lärarlaget inom utbildningen för sjukgymnastik

Hela lärarlaget inom logopedutbildningen



Odontologiska fakulteten

I ledningen:
Karl-Åke Omnell
Douglas Bratthall
Rolf Attström
Stig Edwardsson

Per-Olof Glantz
Madeleine Rohlin
Lars Matsson
Göran Lindahl

Gunilla Bratthall
Cecilia Christersson
Dan Ericson
Kerstin Knutsson
Christina Lindh
Jan Mieziewski
Krister Nilner
Maria Nilner
Arne Petersson

Kerstin Petersson
Anders Stenlåås
Bengt Sundström
Birgitta Sundin
Gunnel Svensäter
Gunnar Warfvinge
Katarina Wretlind
Sigvard Åkerman
och många fler i lärarkåren!

Humanistiska fakulteten

Ingemar Oscarsson
Birgitta Armgard
Anja Edén
Inger Enkvist
Gisela Håkansson
Inger Lövkrona
Birgitta Olander
Debbie Olausson

Gertrud Pettersson
Lars Ragvald
Carin Sandqvist
Mona Sandqvist
Susanne Schlyter 
Britt-Marie Svenonius
Jan Thavenius

Teologiska fakulteten

Antoon Geels
Göran Gellerstam

Ulf Görman
Lars Haikola

Lärarhögskolan

Gunnar Bergendal 
Lars Haikola 
Olle Holmberg
Lotty Larson

Björn Lundgren
Gerty Rendin
Göte Rudvall

Musikhögskolan

Gunnar Heiling
Cecilia Hultberg

















































     Bilaga 10

Lunds Tekniska Högskola PROJEKTSAMMANFATTNING 17 januari 2001
Genombrottet
Thomas Johannesson
Gunilla Jönson

Vad är Genombrottet?
Genombrottet går ut på att undervisningen vid LTH utvecklas märkbart inom loppet av 3
år. Med undervisning menas lärarnas organisation av teknologernas möte med ett innehåll.
Detta sker genom att graden av samverkan ökar mellan ansvariga på alla nivåer, inklusive
teknologerna. Nedan beskrivs de händelser som projektet understödjer och som i grova
drag rör

• Åtgärder och stöd centralt inom LTH
• Åtgärder rörande pedagogisk samverkan , enligt ovan
• Åtgärder rörande institutionernas pedagogiska konkurrenskraft
• Utvärdering av projektet
• Ledning av projektet

Syftet är att öka LTH:s konkurrenskraft som utbildningsanordnare.  Vidare skall lärarna
uppleva mer stöd i sitt arbete samt teknologerna erbjudas en ännu bättre undervisning än
idag.

Vad kommer att ske?
För att understödja den önskade utvecklingen kommer följande att ske centralt inom LTH
1. Pedagogisk kompetens skall belönas. En kompetensgrad rörande pedagogisk

kompetens för lärare kommer att införas. Uppnådd kompetens kommer att belönas med
löneökning. Dessutom kommer den institution där läraren verkar att tillföras medel.

2. LTH:s system av pedagogiska kurser för lärare kommer att finnas kvar och användas
mer systematiskt. Idag erbjuds LTH:s lärare sammanlagt 10-12 veckors pedagogisk
utbildning.

3. Som stöd för enskilda lärare, institutioner, nämnder eller LTH:s ledning kommer
tillgången på pedagogiska konsulter att förbättras till sammanlagt 3 tjänster. Ökningen
genomförs genom att personer rekryteras från LTH:s anställda.

4. En databas med exempel på god undervisning inom LTH kommer att byggas upp.
Basen kommer att kunna fungera som stimulans men också som en meritmöjlighet för
de lärare vars insatser beskrivs där.

För att öka graden av pedagogisk samverkan sker följande ute i verksamheten:
1. Utbildningsnämnderna formulerar programgemensamma mål (mål som är för stora för

att uppnås inom enskilda kursers ram). Samt redovisar hur, dvs. vilka pedagogiska
former som krävs för att detta skall uppnås.

2. Offertförfarandet mellan nämnder och institutioner utvecklas. I beställningar anges
både innehåll och pedagogisk form (i lämplig grad av konkretion). I institutionens
åtagande ingår att svara upp mot såväl efterfrågat innehåll som pedagogisk form. Detta
förfarande skall dokumenteras.

3. Institutionerna formulerar kursmål, vad skall teknologen kunna utföra efter
studieprestationen, både med hänsyn till ämnets natur och till de av nämnden fastställda
programgemensamma målen. Detta sker inom ramen för offertförfarandet, i praktiken
en förhandling med nämnden. Resultatet skall dokumenteras och göras tillgängligt.

4. Genom att genomföra bra undervisning kan institutionerna säkerställa sin möjlighet att
få undervisa och därmed få tillgång till grund- och fortsättningsstudenter, ex-jobbare
och forskarstuderande och därmed ökade resurser.



5. Nämnderna skaffar sig effektivare  former för att utvärdera hur  undervisningen stödjer
de programgemensamma målen samt trovärdigheten i institutionernas ”offerter”, dvs.
institutionernas system för kvalitetssäkring av sin undervisning

För att öka sin konkurrenskraft skall institutionerna utveckla sin pedagogiska kompetens
därför skall institutionerna:
1. skaffa sig överblick över sina lärares pedagogiska kompetens.
2. uppmuntra pedagogisk utveckling hos sina lärare.
3. systematiskt skaffa sig erfarenhet av och kompetens att genomföra undervisning på

olika sätt, såväl rörande innehåll som rörande pedagogisk form.
4. utveckla effektivare former för att utvärdera den egna undervisningens kvalitet. Detta

för att kunna redovisa sina konkurrensfördelar.

Det bör understrykas att inget av det ovanstående är nytt till sin idé. Allt är redan i olika
grader formulerat och försökt. Förändringen ligger att de olika delarna används
systematiskt samt att graden av tydlighet ökar då allt skall vara dokumenterat.

Hur vet vi att något uppnås?
I februari 2001 kommer två enkäter att genomföras; en till all undervisande personal och
en till LTH:s alla teknologer. Syftet är att undersöka lärarnas pedagogiska grundsyn och
teknologernas erfarenhet av LTH:s undervisning. I slutet av treårsperioden kommer
förfarandet att upprepas. Båda enkäterna är internationellt använda och kommer att
användas i internationella jämförelser, i första hand med University of Sydney.

Vilka leder Genombrottet?
Professor Gunilla Jönson (pro rektor LTH) är projektledare.
Pedagogisk konsult Torgny Roxå (Universitetspedagogiskt Centrum) är operativt
ansvarig.
Professor Peter Arvidson (Universitetspedagogiskt Centrum) ansvarar för genomförandet
av enkäterna























       Bilaga 14

Idéseminarierna
       1981 – 2003

Läsåret 1981/1982

2 oktober 1981 Perspektiv på verksamhetsplanering
Gäst: Ann-Marie Furumark, UHÄ
Material: ”Värdera Högskolan”, UHÄ-rapport 1981:17

6 november 1981 Kritisk träning i universitetsutbildningen
Gäst: Professor Sören Halldén
Teoretisk filosofi, Lunds universitet
Författare till bl.a. ”Nyfikenhetens redskap” (1980)

4 december 1981 Om examination – problem, förutsättningar och effekter
Gäst: Universitetslektor Ingemar Wedman
Pedagogik, Umeå universitet

5 februari 1982 Specialiseringen i utbildningen
Gäst: Professor Sven-Eric Liedman
Idé - och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

2 april 1982 Kvalifikationsanalys
Gäst: Lärare Kjell Askeland
Lillehammer, Norge
Ledare för UHÄ-projektet om problem- och projekt-
orienteringens teori och praktik.

7 maj 1982 Internationaliseringen av universitetsutbildningen
Gäst: Susan Opper,
Dr i internationell pedagogik och statskunskap
University of Virginia, USA
Författare till skriften ”Gränslös Högskola”

Läsåret 1982/1983

1 oktober 1982 UHÄ:s Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU)
Gäst: Professor Carl-Gustaf Andrén
Universitetskansler, UHÄ
Tidigare rektor vid Lunds universitet

12 november 1982 Erövra högskolan!
– debattskrift om högskoleutbildningen författad av 20
socialdemokrater inom Lunds universitet
Gäster: Universitetslektor Bodil Jönsson,
Fysik, LU samt flera medförfattare



3 december 1982 Integration i tid och rum
– ett utvecklingsprojekt inom utbildningen till arkitekt
Gäst: Universitetslektor Ivo Waldör
Arkitektur, LTH, LU

4 februari 1983 Klyftor mellan discipliner
Gäst: Professor Gustaf Östberg
Konstruktionsmaterial, LTH, LU
Författare till bl.a. ”Gap, glapp och språng – om materials
ofullkomlighet”

4 mars 1983 Datorer i undervisningen
Gäster: Professor Kjell-Åke Modéer
Avd för rättshistoria, Juridik, LU
samt universitetslektor Skotte Mårtensson
Tillämpad elektronik, LTH, LU

8 april 1983 Kvinnokunskap och kvinnors kunskap
Gäster: representanter för det nyinrättade Forum
för kvinnliga forskare och kvinnoforskning

Läsåret 1983/1984

7 oktober 1983 Vart är universitetet på väg?
Gäster: det nyvalda rektorsparet vid Lunds universitet
Professor Håkan Westling, klinisk fysiologi
Professor Kjell-Åke Modéer, rättshistoria

11 november 1983 Räcker det med universitet?
Gäst: Rektor Gunnar Bergendahl
Lärarhögskolan i Malmö, LU
Material: Efterskrift med tankar från en konferens om Knowledge
Policy and Knowledge Traditions

2 december 1983 Higher Education by the Year 2000
Gäst: Universitetslektor Henry Egidius
Pedagogik, Lärarhögskolan, Malmö
Material: från en kongress ”How can institutions of higher education 
contribute to coping with major societal problems?

10 februari 1984 Lära in och lära ut
Gäst: Professor Lars-Göran Nilsson
Psykologi, Umeå universitet

18 maj 1984 Kreativ Problemlösning
Gäst: Professor Sidney J Parnes
New York State University College, Buffalo, USA
Författare till bl.a. ”The magic of your mind”.



Läsåret 1984/1985

5 oktober 1984 Vad är ett universitet?
Gäst: Professor Gunnar Eriksson
Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

7 december 1984 Den ideologiska överföringens natur
Gäst: Professor Sigbrit Franke-Wikberg
Pedagogik, Umeå universitet
Rapport från LONG-projektet om förändringen av
studenternas föreställningar om omvärlden

8 februari 1985 Dialog med förhinder – om tvärvetenskaplig forskning
Gäster: forskare inom Lunds universitet
Claes Edlund, psykologi
Göran Hermerén, filosofi
Tore Nilstun, filosofi

3 maj 1985 Tendenser i samhällsutvecklingen
Gäst: Nils-Olov Halling
Chef för regionkansliet i Göteborg
Material: Debattskrift med samma titel.

         
Läsåret 1985/1986

4 oktober 1985 Utbildnings- och forskningsutbyte
Gäst: Byråchef Nils-Gustav Hildeman
avd för studier och forskning, Svenska Institutet

8 november 1985 Suggestopedi, accelererad inlärning och superinlärning
Gäst: Konsult Lena Börjesson
Författare till bl.a. ”ABC-bok om lärande” och
”Inspirera andra” och ”21 sätt att göra roligare möten”

6 december 1985 Fyra teman rörande studerande i högskolan
Gäster: Byrådirektör Barbro Berg, UHÄ samt
lärare och studentrepresentanter Stockholm

7 februari 1986 Examination för kvalitet
Gäst: Pedagogisk konsult Dick Mårtensson
Karolinska institutet, Stockholm
Material: Antologi författad av pedagogiska konsulter
från flera lärosäten, inkl Lund, utgiven av UHÄ

14 mars 1986 Språk, minne och tänkande
Gäst: Professor David H Ingvar
Neurofysiologi, LU



Läsåret 1986/1987

26 september 1986 Ledning och planering inom ett universitet
– några intryck från ett USA-besök
Gäster: Professor Håkan Westling, rektor LU
samt Docent Sverker Oredsson, förvaltningschef, LU

21 oktober 1986 Seminarium om högre utbildning i USA
Gäst: Michael 0´Keefe
Carnegie Foundation, USA

5 december 1986 Pedagogiska trender
Gäst: Pedagog John M Steinberg
Steinbergs utbildnings AB
Författare till bl.a. ”Aktiva värderingar”,
”Meningsfull undervisning”, ”Effektiv inlärning”

Läsåret 1987/1988

5 februari 1988 Non-traditional teaching
Gäst: Educational consultant Trevor Habeshaw
Bristol Polytechnic, England
Medförfattare till en rad böcker ”53 Interesting Things…

25 maj 1988 Establishing a Teaching Center in a Research University
Gäst: Professorn i historia Edwin Fenton
Carnegie-Mellon University Teaching Center, USA

26 maj 1988 Tre seminarier:
How students learn; Motivating and Managing
Students; Course evaluation
Gäst: Professor i historia Edwin Fenton
Carnegie-Mellon University,  USA

Läsåret 1988/1989

21 oktober 1988 Användningen av musik i undervisning och inlärning
Gäst: musikvetare Dieter Lehmann
Institut für Mnemologie, Karl-Marx-universität
Leipzig, Tyskland

Läsåret 1990/1991

15 mars 1991 Den lärande människan
Gäst: Docent Madeleine von Heland
Framtidsforskare vid FA-rådet
Konstvetenskap, Stockholms universitet
Material: Antologi med samma titel



16 april 1991 Skapande och moral
Gäst: Docent Bengt Nerman
Litteraturhistoria, Stockholms universitet

22 april 1991 Utbildningsetik – undervisningsetik för universitetslärare
Gäster: Birgitta Armgard. Per Frostin, Lilian Nilsson
Gösta Wijk, Eva Österberg
lärare och studievägledare vid LU

Läsåret 1991/1992

27 september 1991 Argumentasjonsteori – hva bör undervises og hvordan?
Gäst: Professor Dagfinn Föllesdal
Filosofi, Oslo universitet

22 november 1991 Processorienterad skrivpedagogik
Gäst: Professor Lennart Björk
Engelska, Göteborgs universitet

7 februari 1992 Utvärdering och självvärdering
Gäster: Professor Sigbrit Franke-Wikberg
Pedagogik, Umeå universitet
Universitetslektor Karl-Axel Nilsson
chef för Enheten för utvärdering, LU

22 maj 1992 Datorstöd i undervisningen
Gäster: Lecturer Jonathan Darby
ledare för enheten för samordning av datorstöd
i undervisningen, Oxford, England
samt docent Bengt Kjöllerström
Teoretisk fysik, LU

Läsåret 1992/1993

28 januari 1993 Kvalitet och kunskapsprocess i högre utbildning
Gäst: Docent Bertil Rolf
Teoretisk filosofi, LU

19 mars 1993 What does it mean to be an educated person?
Gäst: Professorn i kemi Paula B. Brownlee
President of Association of American Colleges (AAC)

Läsåret 1993/1994

10 september 1993 Nyskapande utvecklingsarbete
Grundutbildningsrådets verksamhet
Gäster: Huvudsekreterare Hans Jalling mfl



26 november 1993 Undervisning med case-metod
Gäster: Från Centrum för case-metodik
Universitetslektor Yngve Myrman
Statsvetenskap, Stockholms universitet
Universitetslektor Bengt Kjellén
Företagsekonomi, Stockholm universitet

4 februari 1994 Aktivt lärande – genom praktisk problemlösning
Gäster: Universitetslektor Anders Axelsson, m fl
Kemisk apparatteknik, LTH. LU

4 mars 1994 Alternativ examination
Gäst: Pedagogisk konsult Nils Trowald
Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

14 mars 1994 Dealing with large classes
Gäst: Professor Wilbert J Mc Keachie
Psykologi och director of the Center for Research on
Teaching  and Learning, University of Michigan, USA

11 april 1994 Externa examinatorer – viktigt för kvaliteten?
Gäster: Christian Tune
Chef för Evalueringscentret i Danmark
samt några lärare med egna erfarenheter, LU

Läsåret 1994/1995

14 oktober 1994 Problembaserad inlärning – PBI
Gäst: Professor Henk Schmidt
Psykolog, Limburguniversitetet, Maastricht, Holland

25 november 1994 Hur utvecklar man människor förmåga och vilja
att ta eget ansvar?
Gäst: Major Mats Svensson
Institutionen för ledarskap, Militärhögskolan, Stockholm

3 februari 1995 Universitetets idé – lärare och studenter i samspel
Gäst: Studerande Martin Lundin
Studentkårens ordförande, Lunds universitet

31 mars 1995 Är dagens universitetslärare rustade att möta
morgondagens studenter?
Gäst: Professor Lars Dencik
Socialpsykologi, Roskilde universitet, Danmark

21 april 1995 Högskolebiblioteken som pedagogisk resurs
Gäst: Överbibliotekarie Göran Gellerstam
Universitetsbiblioteket, LU



Läsåret 1995/1996

18 oktober 1995 Analysing students´ experiences of learning
Gäst: Professor Michael Prosser
Academic Development Unit, La Trobe University, Australien

27 oktober 1995 Multimedia – kunskapshantering i den globala byn
Gäst: Tekn.Dr Per Christiansson
V-sektionen, LTH, LU och chef för KBS-media-LAB vid LTH

24 november 1995 Hur hjärnan styr vad vi ser och hör
Gäst: Professor Peter Gärdenfors
Kognitionsforskning, LU

Läsåret 1996/1997

20 september 1996 Teaching more students
Gäst: Professor Graham Gibbs
Centre for Staff Development, Oxford Brooks University,

 Oxford, UK

18 oktober 1996 Högskollärarutredningen
Gäst: Erland Ringborg
Regeringens särskilde utredare

6 december 1996 Internationellt lärarutbyte – två berättelser
Gäster: Ylva Kjellberg , Pedagogik, LU
Cecilia Christensson, Tandvårdshögskolan  i Malmö, LU

24 januari 1997 Distansutbildningen tar ny fart
Gäst: Föreståndare Lennart Badersten
Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning, LU
Bodil Jönsson, Jan-Olof Nilsson, Mats Beronius

14 februari 1997 Lärandets universitet
Gäst: Professor Ference Marton
Pedagogik, Göteborgs universitet

7 mars 1997 Den professionella studenten
Gäst: Professor Ivar A. Bjørgen
Psykologi, Trondheims universitet, Norge

4 april 1997 Det var inte så jag menade – om manligt och kvinnligt språk
Gäst: språkkonsult Bitte Hofman-Bang
Klarspråk AB



Läsåret 1997/1998

17 oktober 1997 Hur examinerar man ett konstverk?
Gäst: Prefekt Gertrud Sandqvist
Konsthögskolan i Malmö. LU

7 november 1997 Pedagogiskt nytänkande –
om utbildning för ledarskap inom försvaret
Gäst: Pedagogiske konsulten Jonas Alberoth,
Universitetspedagogiskt centrum (UPC), LU

28 november 1997 Fokus på kunskapens kvalitet –
ett försök med extern medverkan i examination
Gäster: Karl-Axel Nilsson
Chef för Utvärderingsenheten, LU
samt universitetslektor Christian Häthén, Juridik, LU
och universitetslektor Gunnar Andersson, Sociologi, LU

20 februari 1998 PBL-handledarens utmaningar
Gäst: Universitetslektor Helene Hård af Segerstad
Pedagogik och Psykologi, Linköpings universitet

27 mars 1998 Issues of Gender in Teaching and Learning
Gäst: Professor Blythe Mc Vicker
Wellesley College, USA

Läsåret 1998/1999

18 september 1998 Flexibel utbildning på distans
Gäst: Fil dr Margareta Gisselberg
DUKOM (distansutbildningskommittéen)
Material: Slutbetänkande 1998

23 oktober 1998 Är det möjligt att använda sagor i undervisningen på
universitetet?
Gäst: Universitetslektor Per Johnsson
Tillämpad psykologi, LU

20 november 1998 When Body and Mind learn best
Gäster: T.Fakoussa och M. Hanz
Awarness Training Fakoussa, Tyskland

12 februari 1999 Hjärnan – en personlighet i ständig förvandling
Gäst: Professor Tadeusz Wieloch
Neurobiologi, LU

7 maj 1999 Examensarbetet ur institutions- och studentperspektiv
Gäst: Docent Ingegerd Bäcklund
Humaniora, Uppsala universitet



Läsåret 1999/2000

24 september 1999 Sharing Excellence – to do more with less
Gäst: Professor Brenda Smith
Centre for Learning and Teaching
Nottingham Trent University, UK

16 november 1999 IT och studenters lärande
Gäst: Professor Shirley Alexander
head of Institute of Interactive Multimedia
University of Technology, Sidney, Australien

3 april 2000 Kritiske venner
Gäst: Professor Gunnar Handal
Pedagogisk Forskningsinstitutt, Oslo, Norge

Läsåret 2000/2001

10 november 2000 Att förbättra och stimulera studenternas inlärning
– med fokus på introduktionen
Gäster: Projektansvariga för SI – Supplemental Instruktion
Leif Bryngfors, Gerhard Barmen, LTH, LU

9 februari 2001 Grupphandledning av studentuppsatser
Gäster: Docent Anders Persson
samt universitetslektor Gunnar Andersson
Sociologi, LU

2 mars 2001 Pedagogik för intuition –
rapport från ett flerdisciplinärt utvecklingsprojekt
Gäster: Nätverket för intuition
Projektledare universitetslektor Pirjo Birgerstam
Psykologi, LU

Läsåret 2001/2002

19 oktober 2001 Det nya universitetet och dess pedagogiska utmaningar
Gäst: Docent Magnus Söderström, Rektor vid Växjö universitet

7 december 2001 Coaching för lärande
Gäst: civilekonom Börje Wentrup
Certifierad coach

22 februari 2002 Att handleda – med fokus på roller och relationer
Gäst: Professor Gunnar Handal
Pedagogisk Forskningsinstitutt, Oslo, Norge



9 april 2002 Kunskap som färskvara eller livsprojekt?
– om utbildning och bildning
Gäst: Professor Sven-Eric Liedman
Idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

Läsåret 2002/2003

27 september 2002 Lunds Tekniska Högskolas pedagogiska akademi
Gäster: Professor Gunilla Jönsson,  Rektor vid LTH, LU
samt Pedagogisk konsult Torgny Roxå, UPC, LU

11 oktober 2002 Vad är den högre utbildningens kärna?
– en diskussion om högskolemässighet
Gäster: Professor Inge-Bert Täljedal,
Rektor vid Umeå universitet
samt Professor Bertil Rolf,
Filosofi, Blekinge Tekniska Högskola

8 november 2002 Arbetsintegrerat Lärande
Gäst: f.d. Rektor Olof Blomqvist, Högskolan i Trollhättan

29 november 2002 Hur bra är PBL? – en forskningsöversikt
Gäst: Professor Henk Schmidt, Psykologi,

  Erasmus University, Rotterdam, Holland

28 februari Om konsten att samtala
Gäst: fil.dr. Anders Engquist

11 april Collaborative Learning on the Net:
A Didactic Challenge
Gäst: Lektor Elsebeth Korsgaard Sørensen
Aalborgs universitet, Danmark

16 maj Student Assessment: Lightening the Load
but Increasing the Learning
Gäst: Chris Rust, Head of Centre for Staff and Learning Development
Oxford, UK

Hösten 2003

17 september How to get started? – om mötet mellan doktorand
och handledare
Gäst: Barbara Grant, Centre of Professional Development,
University of AuklandNya Zeeland

5 december Universitetsläraren – självständig profession eller
Mädchen für alles?
Gäster: Vicerektor Olof Lundquist, Högskolan i Borås
samt Prorektor Malin Irhammar. Högskolan i Kristianstad














