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Lena Peterson
Universitetslektor i elektronikkonstruktion
!
Utbildad LTH 1980-92
Kalifornien, Caltech, USC 92-98
På Chalmers sen 1998
Programansvarig civilingenjör elektro 1999-2007
Utbildningsområdesledare 2008-2016
!
Diverse andra ledningsuppdrag t.ex.
Institutionsledning(ar)
Fakultetsrådet
För länge sen programmerade jag
!
parallelldatorer på Caltech
De var större då
2017:
Medlem i Chalmers anställningskommitté (AK)
Pilotutvärderare för UKÄ:s ny kvalitetsutvärderingsmodell
PC “6:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar”
Går kursen “Att bedöma pedagogisk skicklighet”

Ni inom högre teknisk
utbildning måste använda
effektiva, evidensbaserade
pedagogiska metoder i
större utsträckning.
Förändringen går för
långsamt!
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Källa: Maria Knutson Wedel

Entreprenör, AE
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Aspekt av systemet som ska förändras

!

HUR kan vi förändra? En enkel modell
1 Sprida:
KURSPLAN & PEDAGOGIK
!
Exempel:
Diffusion
Implementering

2 Utveckla:
REFLEKTERANDE LÄRARE
Exempel:
Vetenskapligt lärarskap
Learning communities för
lärare

3 Anta: POLICY
!
Exempel:
Kvalitetssäkring
Organsationsutveckling

4 Utveckla:
GEMENSAM VISION
!
Exempel:
Lärande organisationer
Komplexitetsledarskap

Framväxande

Föreskrivet

Avsedda målet

Källa: Borrego and Henderson 2014, min översättning

Ett exempel där målen är föreskrivna
(eller i alla fall överenskomna)
15 hp högskolepedagogisk utbildning för behörighet !
(statliga lärosäten)
Fram till 2011 ett krav i högskoleförordningen
SUHF* samordnar målformuleringar för att främja
rörlighet & nationell samsyn
Resultat: Chalmers gör om sina kurser inför HT 17
Fanns också andra anledningar:
pensionsavgångar, samordning Chalmers-GU
*SUHF = Sveriges universitets- och högskoleförbund

SUHF:s mål för behörighetsgivande
högskolepedagogisk utbildning (15 hp)
Deltagaren ska
- kunna diskutera och problema5sera studenters lärande inom det egna ämnesområdet u5från
utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidak5sk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
- självständigt, och 5llsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och
examina5on på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
- kunna använda, och medverka 5ll utveckling av, fysiska och digitala lärandemiljöer för a@ främja
gruppers och individers lärande,
- kunna möta studenter på e@ inkluderande sä@ samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter
med funk5onsnedsä@ningar,
- kunna använda relevanta na5onella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre
utbildningen och det akademiska lärarskapet i rela5on 5ll den egna prak5ken och studenternas
medverkan i utbildningen,
- visa e@ reﬂekterat förhållningssä@ 5ll det egna akademiska lärarskapet, rela5onen 5ll studenterna,
samt 5ll den högre utbildningens värdegrund såsom demokra5, interna5onalisering, jämställdhet,
likabehandling och hållbarhet,
- kunna 5llvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av
forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

!

Deltagarna ska ha påbörjat en pedagogisk meritporCölj samt ha redovisat e@ självständigt arbete som
behandlar utbildning och undervisning inom det egna ämnesområdet relaterat 5ll relevant
utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidak5sk forskning.

Källa: SUHF

Decided

Fundamentals! University teaching and learning
(5 hp)
(compulsory)

starts HT17

TLE (3 hp) + Diversity etc. (2 hp)

Project!
(choose 1 of 3)

Blended learning,
digital media in HE
(5 hp)

Enhancing
learning through
writing (5 hp)

starts HT17
fall-spring 18 p
spring-fall 18 p

start VT18
spring 15 p

starts HT17
fall 12-15 p

Advanced

Pedagogical
publication (5 hp)

Pedagogical
project (5 hp)

Tentative!
choose 5 hp among
electives

Topics!
2.5-3 hp
Individual study (1.5 hp)

PBL project
and problem

Strategic
pedagogical
development (5 hp)

T&L and
intercultural
communication

Supervision of
student projects

Källa: Jens Kabo EER januari 2017

Första brytpunkten: tröskel för acceptabel undervisning

Källa: Career framework for University Teaching: An overview for university managers
Royal academy of engineers, April 2016

En bild av pedagogisk skicklighet
STUDENTERS !
LÄRANDE

Undervisnings-!
skicklighet

PRAKTIK

Bivillkor
Möjligheter

Planera!
Utveckla

Observera!
Reflektera

Perspektiv på
undervisning
och lärande

TEORI!
Beprövad erfarenhet

Välgrundad pedagogisk diskussion
Pedagogiska teorier
Koppling till forskning inom ämnet

Pedagogisk!
skicklighet

Källa: Chalmers arbetsordning för undervisande och forskande personal
efter Ryegård, Apelgren & Olsson 2010

Hur bedömer vi pedagogisk skicklighet?
Kriterier

…som anger innebörden av
pedagogisk skicklighet/bedömningsgrund

Indikatorer

…som ger exempel på hur kriterierna kan ta sig
uttryck / operationalisering av kriterier

“Evidens”

…som styrker att kriterier / indikatorer uppfylls

Standards

…som anger kvalitetsnivå / norm

Källa: Björn Baderstein, Lunds universitet, från kursen Att bedöma pedagogisk skicklighet

Pedagogisk
portfölj
Arbetsordning:
Kriterier

Sakkunnigutlåtande

Anställningskommittén
AK

Källa: Chalmers arbetsordning för undervisande och forskande personal

Pedagogisk
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Arbetsordning:
Kriterier

Chalmers syn
på pedagogisk
skicklighet

Sakkunnigutlåtande

Anställningskommittén
AK

Akademiskt lärarskap
Chalmers syn på pedagogisk skicklighet grundar sig på det
internationellt vedertagna begreppet Scholarship of Teaching and
Learning, akademiskt lärarskap på svenska, se bl.a. Trigwell et al,
Scholarship of Teaching: a model, Higher Education Research &
Development, Vol. 19, No. 2, 2000. Utgångspunkten i Scholarship
of Teaching and Learning är:
• att läraren strävar efter att kontinuerligt förbättra
förutsättningarna för studenternas lärande
• att läraren gör sina erfarenheter av undervisning och lärande
tillgängliga för kollegor inom ämnet och generellt, samt lokalt
och internationellt. Detta underlättar vidareutveckling och en
bedömningsbar praktik.
• att läraren utvecklar ett forskande förhållningssätt till sin
undervisning

Källa: Chalmers syn på pedagogisk skicklighet

Källa: Björn Baderstein, Lunds universitet, från kursen Att bedöma pedagogisk skicklighet

1. Bakgrund och kort presentation
2. Utbildning
3. Erfarenheter av undervisning och handledning
4. Din pedagogiska verksamhet!
5. Läromedelsframställning
6. Ledning av utbildning
7. Akademiskt lärarskap (SoTL)
8. Pedagogisk verksamhet och kunskapsspridning
utanför högskolan
9. Övriga pedagogiska meriter
10.Bilagor

4. Din pedagogiska verksamhet!
1. Pedagogisk grundsyn - beskriv och synliggör genom tre typer av exempel (a-c)
2. Vinnlägg dig om att:
Beskriva och reflektera kring vad du har gjort, hur du har arbetat, och
motivera varför du har arbetat som du har gjort, vad som har gått bra
och vad som har gått mindre bra, hur ditt arbetssätt stödjer studenters
lärande och vilka resultat ditt pedagogiska arbete har lett till.
Beskriva och reflektera kring hur din pedagogiska verksamhet är
förankrad i beprövad erfarenhet och hur den anknyter till
högskolepedagogisk teori, utveckling och forskning

Beskriva dina framtida mål och visioner och hur du tänker om ditt
framtida pedagogiska arbete och din fortsatta kompetensutveckling.

a. Välj 1-2 kurser från din pedagogiska verksamhet och visa hur du arbetar
som lärare. Dina kursexempel kan handla om hur du har arbetat med att
planera, genomföra, utvärdera och utveckla en kurs, ett kursmoment, en
laboration eller en examination.

b. Välj 1-2 handledningsuppdrag som visar hur du arbetar som
handledare.
c. Välj ut 1-2 exempel som visar hur du arbetar som ansvarig för andra
högskolepedagogiska uppdrag. Det kan exempelvis handla om
pedagogiskt utvecklingsarbete eller om uppdrag som viceprefekt,
lärarlagsledare, programansvarig eller utbildningsområdesledare.

Pedagogisk
portfölj
Arbetsordning:
Kriterier

Chalmers syn
på pedagogisk
skicklighet

Sakkunnigutlåtande

Anställningskommittén
AK

Andra brytpunkten: “tröskel för
ledare inom undervisning och lärande”

Källa: Career framework for University Teaching: An overview for university managers
Royal academy of engineers, April 2016

Karrärvägar på Chalmers

Källa: Chalmers arbetsordning för undervisande och forskande personal

Källa: Chalmers arbetsordning för undervisande och forskande personal

Källa: Chalmers arbetsordning för undervisande och forskande personal

Antal antagna “excellenta lärare” eller motsv. i Sverige
t o m 2016

Antaga/befordrade :
552 av 877 sökande, dvs 63 %
!
Inga data för Malmö högskola och
Handelshögskolan i Stockholm

Källa: Katarina Winka som tagit fram materialet på uppdrag av Göteborgs
universitet - rapport kommer snart

Karrärvägar på Chalmers, antal i varje fakultetsgrupp 2016

10 av
600
dvs
<2%

221
105
85

189

60

Källor: Chalmers arbetsordning för undervisande och forskande personal,
Chalmers beslutsstödssystem

Ja, många lärare uppfattar att det ser ut så här i dag på
Chalmers

Källa: Career framework for University Teaching: An overview for university managers
Royal academy of engineers, April 2016

Men äntligen kommer det att
ändras när vi ser över hur vi
ska kunna införa “excellent
lärare”, eller motsvarande,
på Chalmers!

Viss samsyn i Sverige om vad pedagogisk skicklighet är
!

Gemensamma kursmål för behörighetsgivande
högskolepedagogiska kurser.
!

Chalmers modell för pedagogisk portfölj lik andra
lärosätens.
!

Chalmers pedagogiska karriärväg olik andra lärosätens.
!

Snart får vi “excellent lärare” också på Chalmers

Omvärldens och studenternas förväntningar har förändrats!
Hur möter vi de här 2020?

2010

2017

Källor
Borrego, M. and Henderson, C. (2014), Increasing the Use of EvidenceBased Teaching in STEM Higher Education: A Comparison of Eight Change
Strategies. J. Eng. Educ., 103: 220–252. doi:10.1002/jee.20040
SUHF REK 2016-1 Mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk
utbildning samt ömsesidigt erkännande
Ryegård, Åsa. Karin Apelgren & Thomas Olsson. Eds. Att belägga,
bedöma och belöna pedagogisk skicklighet [Proving, assessing and
rewarding pedagogical skills]. Uppsala:
Uppsala University, 2010.

