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Pedagogisk utviklingsarbeid: historikk 

•  Et resultat av massifisering (nye lærere) 
•  Et resultat av profesjonalisering (større 

forskningsmessig fokus på formidling og 
læring) 

•  Et resultat av formalisering (krav om formelle 
kvalifikasjoner innen formidling) 

•  Et resultat av institusjonalisering (etablering 
av egne enheter som organisatorisk skal 
ivareta ”pedagogikken”) 



Pedagogisk utv.arb.: historikk (2) 

•  FRA et fokus på ”staff development” 
 
•  TIL et fokus på pedagogisk utvikling 

•  MOT en sterkere vektlegging av studentenes 
læring og det helhetlige læringsmiljø?  



Typiske aktiviteter: 

•  Kurs for ansatte (pedagogisk 
basiskompetanse) 

•  Rådgivning for ledelse og organisasjon i spm 
omkring studiekvalitet 

•  Seminarer av mer allmenn karakter 
•  Noen steder utføres det også forskning på 

kvalitet, men dette varierer mye mellom 
lærestedene 



Typiske utfordringer for pedagogisk 
utviklingsarbeid 
•  Mange faglig ansatte ser ped.utv. som 

unødvendig, ”byråkrati”, som en formalitet 
•  Hvordan finne en ”uavhengighet” mellom 

lærestedets behov og fagpersonalets 
forventninger? 

•  Hvordan balansere pedagogikk i forhold til 
fagforskjeller og ulike fagdisipliner? 

•  Hvordan finne en balanse mellom den 
forskningsbaserte kunnskapen og praksis? 



Idealtypiske modeller: 

•  Den sentraliserte enheten – mange generelle 
kurs, generisk fokus 

•  Den desentraliserte modellen – lokalt 
tilknyttede ”utviklere” koplet sammen i relativt 
løst nettverk 

•  Kombinasjonsmodellen – både sentral enhet 
og lokale ”utviklere” 

•  Integrasjonsmodellen – sentral enhet som 
har personer i ”doble” stillinger  



Hva er veien videre? 

•  Mange læresteder med behov for strategisk 
utvikling – faglig og organisatorisk 

•  Mange initiativ knyttet til ”kvalitet” – både 
internt og eksternt (evaluering, K-system, K-
rammeverk, ledelsesutvikling) 

•  Behov for integrasjon og sammenheng i det 
utvidede ”kvalitetsarbeidet” 

•  Behov for å bedre koplingene mellom fag og 
administrasjon   



Behov for nytenkning fordi: 

•  Et fokus på individer gir ikke nødvendigvis 
organisasjonsmessig utvikling 

•  Et sterkt fokus på teoretisk kunnskap gir ikke 
nødvendigvis føringer for praktisk handling 

•  Utvikling av ”kvalitet” vil ofte være veldig 
avhengig av organisasjonsstruktur, ressurser 
og ledelse – forhold som i liten grad 
diskuteres i dagens utviklingsarbeid   



Aktiviteter i en integrasjonsmodell? 

•  Mindre vekt på sentrale kurs og individuell 
kompetanseutvikling 

•  Sterkere vektlegging på lokale 
kvalitetsutviklingsprosjekter – initiert av 
fakulteter og institutter – støttet og hjulpet av 
pedagogiske utviklere 

•  Prosjekter som har et organisasjonsperspektiv 
der faglig utvikling koples til administrasjon, 
ressursfordeling og ledelsesutvikling 



Nye utfordringer… 

•  Integrasjonsmodellen vil kunne øke 
spennings- og konfliktnivået som man som 
pedagogisk utvikler skal håndtere 

•  Integrasjonsmodellen skaper større press i 
forhold til uavhengighet og faglig autonomi  

•  Integrasjonsmodellen tilsier at pedagogisk 
utviklingsarbeid må styrke den forsknings-
baserte kompetansen – både i dybde og i 
bredde  


