
Referat fra møtet om intervensjoner 2. og 3. februar 2017 

Til stede: Andreas, Tomas, Johan, Kristin, Ragnhild, Tone, Ester 

Oversikt over hva vi gjør på de ulike AD-stedene 
Alle presenterte sine AD-enheter (plassering i organisasjonen, bemanningssituasjon, aktiviteter, 
forventninger) 

  

Tromsø 
Universitetspedagogisk enhet del av Result. 3 år gammel. Del av Universitetsbiblioteket. Utfordring: 
forskning del av stillingen (50%), men lite (struktur, økonomi etc) som støtter oppunder 

2 enheter:1) Teknologi + Pedagogikk, 2) Universitetspedagogikk 

Ressursutfordring: Lite mannskap (halvering fra V16 til H16).  

Hovedaktivitet: Program for pedagogisk basiskompetanse, varighet 2 semester. Må ta for å få fast 
stilling. Utvikler pedagogisk mappe. Prioriterer ansatte i kvalifiseringsstillinger. De som er i fast stilling 
og som vil utvikle og dokumentere praksis har kan komme inn hvis ledig kapasitet . For ansatte som 
har jobbet i 5 år, er det utviklet et tilbud om seminarrekke for pedagogisk mappe, dette innebærer 4 
seminarer der deltakerne får hjelp og støtte til å etablere og utvikle en pedagogisk mappe. Må ha. 
Forskningsveilendingskurs (Trine). PhD-kurs (frivillig). Utviklet online plagiatkurs. (sjekk ut!)  
Andre kurs er det ikke mannskap til å holde nå!  
Og må i stor grad si nei til konsultasjon – pga bemanning. (Utredninger, utviklingsarbeid, prosjekter). 
Men dette oppleves som viktig! Har et kollegaveiledingsprosjekt i et fagmiljø gående. 

Hovedaktivitet: Program for pedagogisk basiskompetanse 

Skjerpede krav – stor pågang. To hovedintensjoner:  

-     Dokumentere pedagogisk kompetanse 

-     Utvikle undervisningene 

Spenning mellom disse.  

Grunnpilarer:  

-     Dokumentere (for å få fast jobb): I pedagogisk mappe.  

o     Oppgave: støtte og fasilitere 

-     Læring og undervisning i HU – et forskningsfelt: teorier og begreper:  

o     Introdusert for grunnleggende begreper og teorier 

o     Betydning for praksis. 

o     Deling – kultur 

o     Fordypningprosjekt – skal vise i fagmiljøet. (Første gang i 2016: krav 
om å presentere lokalt. Noen har problemer med at de ikke har noen 
i fagmiljøet å presentere for. MEN i fortsettelsen: krav til miljøene om 



å få til: ser at det blir interessante diskusjoner, og dele, synliggjøre 
kompetanse.  

Pedagogisk mappe står sentralt i programmet. Digitale mapper. 
(Instruksjonsvideoer, helpdesk, hjelper deltakeren med det tekniske). Kan bruke 
filmer og annet materiale som ikke er mulig hvis ikke digital. Vurdert i i hht 
kriterier av en universitetspedagog (mentor) og en fra enheten. Gevinst ved 
vurderingsmøter: enheten gjort oppmerksom på kompetanse. ADs kjennskap til 
enhetene og fagspesifikke behov. Utfordring når digital mappe og godkjent av 
enheten: er det slik at deltakerne presenterer «glansbilde» på bekostning av 
kritisk, autentisk refleksjon? Dette må tematiseres og diskuteres kontinuerlig. Må 
ikke være digital (og åpen og indekserbar), men må vise digital kompetanse. Evt 
passordbeskytte.  

  

 Oslo 
Første aktiviteter i 1966.  Dansken…brukte for første gang termen ’Universitetspedagogikk’.   
1993: Rektoratet besluttet at alle vitenskapelige ansatte skal ha universitetspedagogisk 
basiskompetanse. Mye motstand. Negativt rykte. Skifter politikk ÅRSTALL: krav om kompetanse 
(kurs) kun til nyansatte. Generelt positiv holdning. 2017: Bevisst begrepsbruk: 
‘universitetspedagogisk kompetanse’ (ikke bare pedagogisk basiskompetanse) 

1.1.2016: Faglig enhet. Budsjett og personalansvar (undervisningsdelen av stillingen) Men 
Instituttleder sier: få opp forskningsprofilen. Utfordring å få til helhetlig, integrert forskning innen 
feltet. Del av forskningsgruppe ExCID – statsvitenskapelig orientert forskning. Styrke FUPs 
forskning(sfelt) inn i gruppen.  

Mandat: fra universitetsledelser: kurs, konsultasjon, forskning.   
Finansiering: Delt: fra UiO sentralt (ca 80%) og fra IPED   
KURS: Fellesdel * 2 + Valgfrie moduler  
KONSULTASJON: 300 timer pr fak pr år. Omtrent 150 timer pr semester pr ansatt. Fakultetskontakter. 
Fakultet kommer med ønsker. En del fakultetspesifike kurs: FUP stiller krav om mannskap pluss 
admin fra fakultet.   
KUPP: Kunnskapsbank i universitetspedagogikk på nett.  
Kursrevisjon: 100 blir til 150 timer. Mer flipped vha KUPP  
Semesterlige møter med Studiedekanene (og evt studieadmn).  

 

Uppsala 
AD: involvert i ulike aktiviteter og grupper  
Enheten for universitetspedagogikk, 20 personer 50% heltid, resten ulike delstillingsprosenter. (Som 
regel resten av stillingen på andre enheter. Noen har sin grunnstilling i enhet for universitets 
pedagogikk, andre motsatt. ) Pedagogiske utviklere med forankring/bakgrunn fra de ulike fagene – 
bevisst rekruttert fra «alle» ulike fag. Ulike undervisningsformer på ulike fakultet. Må kunne forstå 
ulike undervisningsformer som pedagogisk utvikler.  

Ulike omorganiseringer. Ligger nå som enhet i Avdeling for kvalitetsutvikling. I den administrative 
linjen, under Universitetsdirektøren. Positivt: nærhet til ledelsen, pluss kontakter Åsa Ketti god 
kontakt med rektor.  

Enhetssjef. Jøran. Administrative ansvaret, Nestleder (Johan): det pedagogiske ansvaret (kurs, 
innhold, konsultasjon). Med på medarbeidersamtaler sammen med Jøran.  



De pedagogiske utviklerne er med på å formulere eget oppdrag, gjennom deltakelse i utvikling av 
Pedagogisk Program (policy på utdanningsfeltet) som er besluttet av universitetsdirektøren (ikke 
rektor??!).  

KURS:  

-     Høgskolepedagogisk kurs (HPGK) (Academic teacher training course ATTC). 6 
kurs av 5 uker (200 timer) pr. Semester. (25 deltakere, ulike fag. 3 kursledere) 
Møter lektorer og doktorander. (Siden midten av 1990 tallet vært kurs. Økt i 
omfang. Endret innhold.) Deltakerne får avsatt tid til av prefekten – men i 
praksis veldig ulike om de får satt av tid.  

-     Veilederutdanning 

o     Veileder av studenter 

o     Veiledning av doktorander (må ha disputert) 3 ukers kurs (5-6 hele 
kursdager pluss arbeid mellom, fokus på problematiske case, 
situasjoner). Vil bli/akkurat blitt veileder, og noen mer erfarne. 
(Doktorander har to veiledere. Min. en veileder må ha kurs.) Ulike 
kursholdere. Må ha disputert. Veileder, ha veiledet…hvilken 
kompetanse bør de ha? Lærer opp internasjonalt: Uganda, ++ 

-     Ulike spesialkurs (case, guppearbeid, etc) 

-     Sirkel: eks: inkluderende undervisning: treffes, leser tekster sammen, 
diskuterer med deltakerne…dokumenterer i form av tekster.  

-     Pedagogiske ledere 

Deltakeren plukker det de trenger/ønsker 

Retningslinjer: må dekke alle mål/innholdmomenter (hvilke??) 

De store kursene – formelt kollegium som bestemmer mål og form. Spesialkurs, 
og sirkel – frihet.  

KONSULTASJON 

Johan?? koordinator for konsultasjonene. Ulike spesialiseringer i enheten. Korte, små innsatser. Sier 
aldri nei.  

Hybrid kurs/konsultasjon: AKU (Anpassat kompetence utveckling): mellomting mellom kurs og 
konsultasjon. Dialog med utdanninger/(ledere) identifisert et område de vil jobbe med/et problem 
de vil/må løse. Utformes en en ukes kurs sammen med enheten. Økt pågang. Utfordrende. Ikke 
kontroll på innhold slik som i grunnkursene.  

  

Örebro 
PIL: Enhet for pedagogikk, IKT og læring. Organisatorisk innplasssert i administrativ linje, nærhet til 
ledelser. Pos: Påvirke avgjørelser som er relatert til utdanningskvalitet.  

AKTIVITETER:  

Pedagogisk merittering: bedt om å delta i utvikling av retningslinjer 



Deltar i ulike prosjekter (eks digital eksamen) 

Historisk:  

Universitetspedagogiske kurs eksistert siden antakelig tidlig 90-tallet. Ildsjeler. Mer og mer 
struktureret: løs organisasjon over Fakultetskanseliet. Sjefen for ledet gruppen: de som holdt 
kursene.  

2013: Universitetspedagogisk enhet. (siste universitet i Sverige som fikk?) 

Start: Kristin, leder, Ikt-admin, 2 ikt ped, Ikt tekniker, 50% admin. Krav om kurs, engelske kurs 

Så: Minus en Ikt, pluss 1 ped. Utv. + 1 ped.utv. (= 3 ped. Utviklere inkludert leder Kristin) 

Mange som tas inn på timesbasis. Berikende for fagmiljøet.  

Gått fra åpne arrangementer til å gå mer ut i enhetene og jobbe med grupper av lærerer: Opplever at 
det i større grad påvirker organisasjonen.  

KURS: Universitetspedagogikk – 1 (5uker) og 2 (5 uker) 

Forskningsveiledning (5 uker = 120 timer, 2 pluss 2 pluss 2 dager samling) (30 deltakere) 

På oppdrag av dekanene: fortsettelseskurs for forskningsveiledere (2 uker?) Internat? 

Liten gruppe – sårbart i fht mannskap. Må si nei til konsultasjon. Ikke tid til refleksjon og 
videreutvikling.  

Etablert Universitetspedagogisk råd (UPR) ved Ørebro. Utydelig mandat og kompetanse 

Ønske fra Kristin: Dialog, dynamik mellom PIL og et «større» UPR. Og at Prorektor bli leder i UPR. Gi 
pedagogisk legitimitet og mandag til PIL (til forskjell fra den administrative leder) 

FORMATION: HVORDAN ALT DETTE PÅVIRKER OSS (FORMATION). Hva betyr de ulike betingelsene, 
strukturene, valgene?  

Ideer om intervensjoner 

Tromsø 
Tema i kurs som er vanskelig/konfliktfylt: Læringsutbyttebeskrivelser (kvalifikasjonsrammeverk): som 
kontrakt mellom student og lærested. Som underviser har du et profesjonelt ansvar ovenfor LUBene 
og ovenfor studentene: lære de tingene som er i LUBene. Hva betyr det for min undervisning? 
Diskusjoner. Deliberativ kommunikasjon. Observere (filme) hvordan ADs (Ragnhild og Trine gjør 
dette). Konfrontert av kollegaer i Formation prosjektet ifht praksis. Evt legge inn samfunnsansvar i 
dette. Problematisere learning outcomes.  

Oslo 
Teaching Social Responsibility 

-     Samtaler med lærere fra ulike fag 

-     Observasjon av undervisning og ettersamtaler? 

-     Hvordan bringe deliberativ kommunikasjon inn? Eksplisitt? 



  

OD – skikkethet 

-     Fokusgrupper med fak. ledelse, lærere, veiledere, studenter. Filmet. De er 
glade for at de ikke er i fokus. Avklare begrep/fenomen 

-     Hva skal intervjuene gi til deltakerne? 

-     Hvor mye og hvor tilpasset setter du forutsetningene – i fht DC? 

-     Oversettelse?  

Modellerende samtale… 

Uppsala 
Universitetspedagogisk hensikt:  

Om de hegemoniske begrepene (C.A, kunnskapstaksonomier) 

Knytte til public good 

Workshop (Johan holder – evt andre pedagogiske utvikler holder/deltar) 

Observere, samtale,  

Hva er universitetsutdanning til for?  

-     DC – tematiseres åpent, eller som underliggende prinsipp? (Helåpent for ADs, 
halvåpent for deltakere?) 

-     Metodologisk: AD som underviser, og observator, flere steg. Blir det for 
konstruert? 

  

Örebro 
Forskningsveiledning 

Ulike mål for forskningsopplæring? (Avhandlingen eller doktoranden?) 

Hva skal en doktorand bli (til for)? 

Samfunnsansvar? 

Eksplisitt om DC som et mål – og noe de kan (lære og) bruke selv.  

Hvor store grupper? 

  

Litt om Merittering 

Utredning i Sverige. Ørebro kopiert Lunds model. Problem: uprofesjonelt, internt, «følelsesbasert» 

Uppsala: 2 steg: Bra – Excellent. Fakultet bestemmer retningslinjer internt. Katharina Winka, Umeå. 
Bok: pedagogisk merittering. Johann: invitere henne til å se på. Lagt på akademisk utvikler enheten – 
krav om utviklingsarbeid. Dosenter, adjunkter, krav om PhD:  



Kristin: utredning: se hvordan bedømmes 

Wenche Jacobsen  

Rask runde på dissemination 
Ulike fora i Sverige: interesse for intervensjonene – hvordan, hvordan skape og dele  

Johan: Presentert i EU kommisjonen – peer workshop (Brussel)…. Interesse rundt ‘Civic competences’ 
– public/private good.  

2018: Konferanse for lærere i Svensk UH. Ray Land 

Tidsskrifter: IJAD special issue 2018. Skriver mot det. Ikke submitted individuelt der – bruker opp 
plassen. 5-6 artikler (mellom 5 og 9) – på kjernetematikken. 6000 ord. Tone undersøker med IJAD og 
prosjektledelse ser på utvalg av artikler – til møtet i mai.  

Alternativer: Higher ed, Studies in Higher Ed, Higer ed quarterly, Higher ed management 

  

Dag 2. 3. Februar 

Møtet denne dagen ble filmet slik at Tomas kan identifisere situasjoner for DC analyse. (Ester jobber 

med å få på plass en løsning for videolagring (og lagring av ande data, samt prosjektet i NVivo som gir 

alle tilgang).  

Punkter for dagen:  
-     Oppsummering av hvor vi står – og hvor langt vi kan komme i dag.  

-     Hvordan holde i intervensjonene – og forskningsmuligheter 

-     Deliberativ kommunikasjon – hvordan gjør vi det? 

-     Tidsplan, ansvarsfordeling 

Runde på temaer som opptar folket: (Noe av dette til Blogg?) 

-     Det forskningsmessige rundt intervensjonene – det overgripede. Hva er 
felles? Felles rammer? Ulike case? Felles paraply -  sammenliknbarhet? 

-     DC som analytiske rammer 

-     Åpenhet eller ikke om DC? 

-     Public good, prof ansvar – må det være del av intervensjonen?  

-     Hvor store/lange/mange steg i intervensjonene? 

-     Hvor aktive skal prosjektets begreper være i intervensjoner 

-     For å utvikle kunnskap om feltet- vår praksis og refleksjon 



-     Diskusjonen i går – går mot et community of practice 

-     Er det rimelig å legge DC som public good? 

-     Formation – og DC: kople? Da må formation brukes normativt? Som å jobbe 
for ‘the public good’. ..ulike oppfatninger av public good…Politisk, ideologisk 

Alle presetnerte og diskuterte sine intervensjonsideer.  

Temaer: 5 case:  

-     CA (Uppsala) 

-     LUB (Tromsø) 

-     Skikkethet (Oslo, Tone) 

-     Veiledning (Örebro) 

-     Samfunnsansvar (Oslo, Ester) 

Overordnet tema/Mål:  

- Forsknings: Hvordan vi som ADs jobber med universitetslæreres 
profesjonelle ansvar 

- Kompetanseutvikling: Extend ADs teaching reportoirs – mer bevissthet, 
refleksjon over egne praksiser, egen formation prosess – relatert til public 
good (vs kompetanseheving som deskriptivt fenomen: normativ dimensjon 
knyttet til public good) The purpose is to explore different approaches ADs 
formation when/in promoting the public good in their pracice 

Holdning 

Undervisningsmetode 

Kommunikasjonsform  

  

How ADs  

-     enact values and aspirations  

-     how these change during interventions 

-     DC in promoting new teaching practices  

METODE:  

-     Aksjonsforskning 

-     insider/outsider 

-     Prosesslogg, Refleksjon 

-     Video (observasjon) 



Trinn i intervensjon:  

-     Førsamtale (Verdier, aspirasjoner, konfrontere begrunnelser) (Vi diskuterte 
om dette skulle være forskningsintervju, men landet på en 
før(veilednigns)samtale (med kritisk venn) – som vi tar opp for 
sikkerhetsskyld) 

o     logg 

-     Intervensjoner 

o     Logg 

-     Etterintervju (forberedes både felles og individuelt) 

o     Logg 

Arbets- och tidsplan för interventioner – fas 2 
1.     ADs åker hem för att utveckla konkret plan för interventioner. Denna utgår 

från de mål som anges för interventioner i forskningsansökan, vilket även ska 
omfatta hur projektets centrala begrepp kommer till uttryck och omsätts 
samt tillvägagångssätt för genomförande. Omfattar även användande av 
loggbok. Klart senast 1 september 2017. 

2.     Planen skickas till forskarna för varje lärosäte, enligt följande fördelning 
(revidert etter møtet): 

Ort för intervention Forskare Forskare 

Tromsö (RS/TF) Ester Kristin 

Oslo (TS) Andreas Ragnhild 

Oslo (EF) Johan Trine 

Uppsala (JW) Tone  Andreas 

Örebro (KE) Tomas Molly 

  

3.     Församtal genomförs via Adobe Connect. Klart senast 15 september 2017. 

4.     Intervention Klart senast 1 mars 2018. 

5.     Efterintervju på plats alternativt i kombination med Adobe Connect. 
Intervjuguide utvecklas inför intervjun av respektive forskarpar, vilken kan 
variera mellan de olika interventionerna men som utgår från respektive 
upparbetning, plus att den ska beröra frågan om kompetensutveckling. Klart 
senast 1 juni 2018.  

  

Avtaler videre:  

9 mars kl 15-16 projektmöte Adobe Connect. 

Inför mötet i maj skickas alla artiklar i förväg, vilka sedan läses enligt en uppdelning som behöver tas 
fram.   



Programmet ligger mellan kl 11.00 den 10 maj till 15.30 den 11 maj. Vid ev behov av att träffas 
ytterligare, utöver denna tid, för arbeten kring papers avgörs det av respektive 
författargrupperingar.    

  

 


