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Bakgrund och utgångspunkt 
I ett flertal utredningar och dokument från det senaste 
decenniet framkommer ett starkt behov av 
utvecklingsinsatser rörande undervisningen vid V-pro-
grammet. Behoven gäller såväl innehåll som genomförande. 
För att kunna möta dessa behov kan förbättrad pedagogik och 
en ökad medvetenhet om lärandeprocessen vara viktiga 
hjälpmedel. Det är också bra om V- utbildningen präglas av 
en någorlunda gemensam syn på lärandet. 

För att åstadkomma en nydaning är det viktigt att vi angriper 
lärandeprocessen med samma akademiska kreativitet som vi 
angriper forskningsproblem. Att problematisera och 
teoretisera är naturliga inslag i forskningsprocesser men 
lämnas ibland utanför när det gäller undervisning och 
lärande.  

Syfte 
Syftet med detta dokument är att det ska utgöra basen för det 
pedagogiska utvecklingsarbetet inom V-utbildningen. Målet 
är också att handlingsprogrammet ska vara inriktat på 
handfasta, konkreta och bestående förändringar. I 
initialskedet är programmet treårigt med avstämning varje 
halvår i olika delprojekt. 

Ansvar 
UNV har det övergripande och formella ansvaret vilket 
omfattar hela handlingsprogrammets utformning, ledning, 
organisation, ramar och utvärdering och har möjlighet att 
styra genom följande medel: 

Tydliga mål för hela V-programmet, bra och tydliga 
beställningar till institutionerna, tydliga 
återkopplingsmöjligheter till UNV från institutionerna och 
direkta stöd för pedagogisk utveckling 
 

För att uppnå effekt behövs en särskilt avdelad och avlönad 
projektledare samt en referensgrupp med viss ersättning. 
Projektledaren ska ge stöd åt institutionerna samt rapportera 
till utbildningsnämnden. 

Institutionernas prefekter ansvarar för att förse V-
programmet med kompetenta lärare. De ska också avdela 
personer att ingå i de olika delprojekten.  

Pedagogik som plattform för fortsatt lärande 
Utbildningen ska bygga på att varje student i högre grad än i 
dag ansvarar för det egna lärandet och för utnyttjande av de 
resurser och det stöd som V-programmet erbjuder. 
Utbildningen ska bidra till att utveckla studenternas förmåga 
och lust att självständigt fortsätta sin kunskapsutveckling.  

Mycket tyder på att nya och kanske friare former av 
inlärning bör användas för att förbättra studenternas 
lärandeprocess. Detta kräver dels tydliga målformuleringar 
och dels examinationsformer som är anpassade till dessa mål. 
Examinationen bör också ses som en integrerad del av 
lärandeprocessen. Bra examination spelar också en viktig roll 
i hela utbildningens kvalitetssäkring. 

Programutveckling mot en helhet 
En grundidé med V2002-utbildningsplanen är att utbildningen 
ska ses ur ett helhetsperspektiv. Detta får betydande 
konsekvenser organisatoriskt. Den nya formen med mera 
sammanhållna kursblock är avsedd att bidra till en helhet. 
Varje delkurs och varje block måste värderas i förhållande 
till en beskriven helhet. Detta innebär att 

* Kommunikationen måste öka mellan och inom kurser och 
block 

* Tydlig ansvarsfördelning måste finnas även när det gäller 
samordning 

* För att utnyttja resurser effektivt måste onödiga 
överlappningar rensas bort. 

* Utvärderingar ur ett helhetsperspektiv måste förstärkas. 

Kursutveckling 
Den reguljära kursutvecklingen bör intensifieras avseende 

Mål, Pedagogisk idé, Metoder, Examination, 
Utvärdering 

 

1. Mål  
Kursmålen ska diskuteras i lärarlaget och med 
studentrepresentanter. Det är väsentligt att målen inte blir för 
svepande. En bra indelning av olika mål kan göras tex. enligt 
Blooms taxonomi. Den blockansvarige leder arbetet vad 
gäller avvägningar mellan blockets delar och mellan 
parallella kurser. Vid utformandet av målen ska särskilt de 
generella färdigheterna uppmärksammas. Målen ska alltid 
uttryckas så tydligt att studenter som ska följa kursen kan 
förstå vilka målen är. De olika blockansvariga möts för 
avstämning mellan blocken. 

2. Pedagogisk idé 
Den pedagogiska idén är lärandets metod och en viktig 
grundsten för lärandet. Det ska för varje kurs formuleras 
vilken pedagogisk idé eller princip som är styrande för 
uppläggningen av kursen. Den kursansvarige har ett särskilt 
ansvar för att studenterna förstår den pedagogiska idén med 
kursen för att studenterna skall kunna tillgodogöra sig hela 
kursen.  

3. Metoder 
Valet av arbetsformer det vill säga formen för mötet mellan 
studenter och innehåll ska motiveras. Lärarledd undervisning 
i olika former? Självstudier? Variation?  

4. Examination 
Det sannolikt viktigaste styrmedlet vad gäller studenternas 
lärande är prov och examination. Dessa måste harmoniera 
med målen för kursen. Försök med alternativa 
examinationsformer uppmuntras.  
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5. Kursutvärdering 
Alla kurser ska utvärderas ur olika aspekter. 
Kursutvärderingen är en gemensam angelägenhet för lärare 
och studenter för att kontinuerligt utveckla undervisningen 
och snabbt få ögonen på missförhållanden. Ett öppet system 
med varierade utvärderingar av operativ och rapporterande 
natur ska utvecklas. De olika formerna ska anpassas till de 
olika syften en kursutvärdering kan ha. 

Det ska dokumenteras om något ändrats med anledning av 
kursutvärderingen och om inte ska en motivering lämnas. 
Studenter ska ha tillgång till tidigare rapporterade 
kursutvärderingar. 

 
 


