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”Pedagogik – den ultimata gränsen,  
inkarnationen av en skäringspunkt mellan 

student och lärare”. 

Johanna Solheim 
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1. Vad är PIGG 
Medicinska fakultetens Grundutbildningskommitté beslutade den 8. Dec. 1999 att 
tillsätta en grupp vars uppgift är att initiera implementeringsarbetet av det 
pedagogiska idéprogrammet som antogs av Grundutbildningskommittén hösten 
1999.  

Grundutbildningskommittén är ett rådgivande och beredande organ till 
fakultetsnämnden i frågor som rör utbildningens innehåll och organisation samt 
budget och anslagsframställing. Verksamhetsområdet omfattar: 
biomedicinarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, läkarprogrammet, 
sjukgymnastprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, var och en med en egen 
programkommitté. 

PIGG betyder, Pedagogiska ImplementeringsGruppen under GRUNK. GRUNK 
betyder Grundutbildningskommittén. Båda arbetsgrupperna är inordnade i den 
medicinska fakulteten. 

Gruppen skulle arbeta i projektform och bar arbetsnamnet PIGG. Gruppen 
bestod av en lärar-representant och en studeranderepresentant från varje 
utbildningsprogram. 

2. Vem deltog 
- Biomedicinarprogrammet, BMP, 160 poäng: Marie-Louise Bondesen, 

MLB, (lärarrepr) och Åsa Kälvesten, ÅK, (studeranderepr.) 
- Biomedicinska analytikerprogrammet, BMA, 120 poäng: Håkan 

Abrahmsson, HA, (lärarepr) och anonym (studeranderepr). 
- Läkarprogrammet; LÄK, 220 poäng: Christina Halford, CH, (lärarepr.) och 

Kalle Forneus, KF, (studeranderepr.) och Ingrid Hammarsted, IHS, 
(studeranderepr.) 

- Sjukgymnastprogrammet, SGY, 120 poäng: Gerd Tegler, GT, (lärarepr.) 
och Maria Clevnert, MC, (studeranderepr.) 

- Sjuksköterskeprogrammet, SSK, 120 poäng: Ingrid Heyman, IH, 
(lärarrepr.) och Ellenor Månsson, EM, (studeranderepr.), och Nellie 
Wahlgren, NW.  

- Projekt- och gruppledare var Johanna Solheim, student på 
Biomedicinarprogrammet och ledamot i GRUNK. Johanna Solheim är 
anställd på 25% under perioden 17/01-30/06. 

- Vidare ingick även Britt-Marie Jacobsson från kansliet och Bengt Ekman, 
pedagogisk konsult var tillgänglig som stödperson. 

Deltagarna i PIGG-gruppen var alltså övervägande kvinnor. Gruppen innehöll dock 
två män, Håkan Abrahamsson från Biomedicinska analytikerprogrammet och en 
student, Kalle Forneus från läkarprogrammet. Därtill fanns ytterligare en man som 
var pedagogisk konsult, Bengt Ekman. Övriga personer som ingick i PIGG var 
kvinnor, dvs. 14 personer sammanlagt förutom en konsult, vilket innebar 
sammanlagt 15 personer. Detta innebär alltså att tre män, varav en var pedagogisk 
konsult, och 12 kvinnor, engagerade sig i PIGG arbetet inom den medicinska 
fakulteten, som rymmer fem utbildningsprogram.  
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Läkarprogrammet hade två studeranderepresentanter, en kvinna och en man, 
och sjuksköterskeprogrammet hade även de två studeranderepresentanter, två 
kvinnor. Därmed innehöll gruppen fler studeranderepresentanter än 
lärarrepresentanter. Sammanlagt var det fem lärare, förutom Britt-Marie Jacobsson 
från kansliet, dvs sex fast anställda medarbetare från den medicinska fakulteten, 
och sju studeranderepresentanter som inte var fast anställda medarbetare, förutom 
gruppledaren Johanna Solheim som också var student, men fick lön för arbetet, 
dvs. sammanlagt åtta studeranderepresentanter.   

Gruppen innehåller mer än dubbelt så många studeranderepresentanter som 
lärarrepresentanter, vilket är en ovanlighet när det gäller arbete av denna karaktär 
inom den medicinska fakulteten. Ofta möter man istället en lärargrupp där endast 
en eller två studenter deltar i arbetet. Utöver detta har det biomedicinska 
analytikerprogrammets representant (lärare) representant, (lärare) varit sysselsatt 
med en många kursuppgifter under våren och därför inte kunnat delta i alla möten.  

3. Syfte 
Det övergripande syftet med gruppens arbete har varit att säkerställa att det 
pedagogiska idéprogrammet blir ett rättesnöre inom fakultetens grundutbildning. 
Detta förväntades genomföras på flera olika sätt. Viktigast är att inspirera till – och 
föra – fortlöpande diskussioner om pedagogik i allmänhet och om programmet i 
synnerhet, med alla institutioner och programkommittéer. 

4. Tidsperspektiv 
Gruppen har arbetat under vårterminen 2000 och har haft som målsättning att nå ut 
till alla fakultetens institutioner och till alla fakultetens lärare med den pedagogiska 
idébild som det pedagogiska programmet uttalat. Slutmålet är att varje kurs som 
ges på någon av fakultetens fem utbildningsprogram, ska genomföras på ett sådant 
sätt att pedagogiska överväganden såsom de beskrivs i det pedagogiska 
idéprogrammet har en central roll. För detta arbete har en månad (heltid) avsatts för 
programrepresentanterna, denna tid har fördelats under vårens månader. 

5. Arbetets karaktär 
Arbetet skall framförallt bedrivas så nära verksamheten som möjligt och i 
samarbete med berörda institutioner och programkommittéer. Man uppmanar 
speciellt att gruppen har ett nära samarbete med kursutvärderingsgruppen, eftersom 
kursutvärderingar är det viktigaste mätinstrument man har tillgång till. Förutom 
detta skall kontakt tas med grupper som arbetar med liknande frågor inom 
fakulteten. 

6. Värderingsuppgift 
Av projektledare, Johanna Solheim, biomedicinska programmet, har jag fått i 
uppgift att värdera PIGG gruppens arbetsprocess. Själva projektrapporten förväntas 
utgöra cirka10 sidor, och värderingen av arbetsprocessen planerades ingå som en 
bilaga.  
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Uppgiften avgränsades till intervjuer med de lärare- som 
studeranderepresentanter, som deltagit i PIGGgruppens arbete. Intervjuerna skulle 
fokusera processen att delta i en sådan grupp som så tydligt skiljer sig från andra 
typer av uppgifter som man möter inom ämnet som lärare eller student. Den först 
formulerade, om än oprecisa uppgiften var att skriva en sammanfattning av 
gruppens arbete i syfte att resultaten skulle utmynna i ett antal pedagogiskt mätbara 
mål som skulle kunna följas under en längre tid än själva projektet. Utifrån detta 
har jag noga studerat den projektplan som Bengt Gerdin, prodekanus, har utarbetat, 
daterad den 19 Januari 2000. Utöver detta tillkom en genomläsning av och en 
orientering i forskningsassistent, Ingrid Heymans minnesanteckningar och en 
noggrann genomläsning av: ”Pedagogiskt Idéprogram för den medicinska 
fakulteten. Pedagogiskt välutbildade lärare med studenten som subjekt” av Bengt 
Ekman, oktober 1999, samt en kort version, kallad ”Sammanfattning”, av samma 
författare. I senast nämnda sammanfattning, anges 19 rekommendationer och 
redovisning i punktform, för hur programmets övergripande pedagogiska idé kan 
förvekligas inom respektive utbildningsprogram.  

Utifrån denna bakgrund utvecklades frågor till projektledare Johanna Solheim, 
som dock täcker dessa i sin egen rapport, eftersom det blev tydligt, att 
arbetsfördelningen var sådan att mitt arbete snarare borde vara en värdering av 
arbetsprocessen än den rapportering, som Johanna Solheim själv står för1. 

7. Om värderingsmetoden 
Samtliga deltagare i PIGG-projektgruppen under ledning av projektledare Johanna 
Solheim, inklusive projektledare och kansliets representant Britt-Marie Jacobsen, 
har samtalat om arbetsprocessen, efter projektledarens önskemål, medan den 
pedagogiska konsulten Bengt Ekman, som har varit tillgänglig som stödperson inte 
har intervjuats eller kontaktats.  

Själva samtalsguiden utvecklades i samarbete med Johanna Solheim, utifrån 
hennes förslag, men utvecklades även i samband med de olika personernas frågor 
och svar2  

Värderingen är en sammanfattning av samtalen. Samtalen varade mellan en och 
två timmar och genomfördes på mitt kontor på universitetet, Pedagogiska 
Institutionen, i juni månad. Då jag nyligen tillträtt anställningen som lektor (maj –
00) och mitt första språk är danska, valde jag att skriva in alla frågor på datorn. När 
jag ställde frågor var det därför möjligt för de intervjuade personerna att också läsa 
på skärmen. Därefter skrevs alla personernas svar noterade efterhand som frågorna 
besvarades. På så sätt kunde deltagarna läsa och korrigera texten om missförstånd 
uppstod, eller om man inte menat sig ha uttryckt sig tillräckligt detaljerat i frågan. 
Avslutningsvis fick varje deltagare en kopia på sina svar, via e-post, och hade då 
ett dygn på sig att kommentera och komplettera intervjun.  

Referaten av samtalen utgår i stort sett från intervjupersonernas beskrivningar, 
men de består även av de reflektioner och diskussioner som uppkom vid intervjun 
(och som inte skrevs ned direkt), under samtal i telefon och via e-post.  

                                                 
1 Se frågorna till projektledaren Johanna Solheim –som bilaga. 
2 Se frågorna till intervjupersonerna – som bilaga.  
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8. Samtalen 
Redovisade uppgifter är en sammanfattning utifrån de svar samtliga deltagare givit 
och de är i stort sett strukturerade utifrån samtalsguiden och avslutas med 
deltagarnas avslutande reflektioner. De enskilda svaren bifogas som bilaga. 
När det i texten refereras till en bestämd grupp används förkortningarna för de 
olika programmen, dvs. BMP, BMA, LÄK, SGY, SSK eller då det refereras till en 
person används personens initialer, se även förkortningarna under punkt två. 

Följande text är strukturerad utifrån de frågor som ställdes till deltagarna i 
PIGG i samband med denna värdering.  

8.1: Vilken position inom ett yrke/ämne? 
PIGG-gruppens medlemmar karaktäriserades i stort av att bestå av kvinnor, och 
innehålla nästan dubbelt så stor studeranderepresentation, som representation av 
lärare. 

- Kansliets representant har ansvar för de fem utbildningsprogrammen, dvs. 
grundutbildningarna vid den medicinska fakulteten, och är administrativ 
ledare och inte t. ex professor.  

- Projektledaren Johanna Solheim har suttit som studerande representant i 
GRUNK3 och hon har stor erfarenhet utifrån detta, med tanke på kunskap 
om de olika utbildningsprogrammen, dvs. hon är insatt i fler program än 
sitt eget biomedicinska program. 

- Biomedicinaren, BMP, har suttit i programkommittén, har valt henne 
utifrån hennes intresse för pedagogiska frågor och hennes tidigare 
engagemang i ämnes- och utbildningsfrågor. Studenten från detta 
program har också suttit i programkommittén och även suttit i 
studentföreningen samt läst pedagogik motsvarande 20 poäng. I dag 
arbetar läraren med forskning, sjukhusarbete och klinisk diagnostik. 

- Bioanalytikerprogrammet, BMA, denna lärare har sysslat med 
integrationsfrågor och har av programkommittén blivit uttagen till att 
medverka i PIGG4. 

- Läkarprogrammet, LÄK, denna representant har varit kursledare och 
varit involverad i läkarprogrammet, utöver detta skrev hon en 
individuell kommentar då idéprogrammet skickades på remiss, och 
studenten har suttit i studierådet och arbetsutskottet.  

- Sjukgymnastprogrammet, SGY, läraren har varit programpedagog, 
och suttit i programkommittén som viceordförande och blev uttagen 
av programkomittén uttagen till detta arbete, och studenten har suttit 
i studierådet och i grundutbildningskommitteén. 

- Sjuksköterskeprogrammet; SSK, lärarrepresentanten har varit 
studierektor för pedagogiken, 20 p i sjuksköterskeprogrammet, och 
suttit som ledamot i programkommittén. Studenterna har suttit i 
studierådet, programkommittén, grundutbildningskommittén, 
temadagsgrupp och samordnar kursvärderingar och kursvärderar 
förutom att vara representanter i personalgruppens möten. De har 

                                                 
3Grundutbildningskommittén 
4BMA: Håkan Abrahamsson, hade ett hektiskt år som lärare och deltog deltog därför endast i några av mötena. 

Studenterrepresentanten har inte önskat att få delta i värderingen av arbetet eller begärt att namnet inte skall 
synas någonstans.  
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även suttit som barnombudsman och i föreningen för 
sjuksköterskeprogrammet. 

8.2: När man får ett uppdrag, är detta sätt, ett bra sätt att 
angripa uppgiften på? 
Gruppen skulle implementera det pedagogiska idéprogrammet som utformats av 
den medicinska fakulteten. Detta var något nytt och ingen visste hur det skulle 
genomföras, men det skulle förankras. I GRUNK fanns tankar om hur en 
gemensam pedagogisk plattform skulle skapas och hur arbetet konkret skulle 
genomföras. Johanna S. var engagerad och engagerande, hon ville att det skulle 
lyckas och ville inte ge upp. Hon styrde mötena med ett formidabelt grepp och en 
kapacitet – till glädje för de medverkande5. Som student, som ofta är van vid, ofta 
arbetar om kvällarna, var hon effektiv och hade ett eget arbetssätt6. Det påpekas att 
när något skall implementeras, måste det ske något utöver det vanliga. PIGG-
gruppen var ett tilltag, utöver det vanliga, som skulle kunna arbeta med hur man 
kan implementera idé-programmet, och som skulle kunna skapa förutsättningar för 
att måldokumentet potentiellt sett skulle kunna implementeras snabbt 7. Något som 
understryks av samtliga är, det nya med att en student är gruppledare, koordinator 
och projekt- och rapportansvarig. Det är en markering8. På så sätt har lärare och 
studenter s a s varit på samma nivå, principiellt har ingen vetat mer än någon annan 
om vad pedagogik på medicinska fakulteten var eller vad det bör vara. Lärare och 
studenter har arbetat med samma pondus och på lika villkor9. 

Det har också varit viktigt att tydliggöra studenternas synpunkter, eftersom det 
är studenter som utsätts för undervisning, medan man som lärare befinner sig långt 
ifrån det, att bli utsatt för undervisning10. Man arbetar dessutom traditionellt sett 
ensam inom sitt eget program, och här tvingas man till att få insikt i andras 
program och metoder inom samma fakultet, och det skapar ett kontaktnät.11 Vidare 
måste man tycka att det är meningsfullt och engagerande om man ska vara med i 
PIGG, alltså inte vara med p g a egna idéer och synpunkter, men ändå vara en 
representant för sin grupp12. Det har funnits en tydlig projekt idé, med tidsplan och 
mål13. Det har bl.a. betytt, att man inte har arbetat vid sidan av studierna, på 
fritiden, utan att man arbetat strukturerat och tillsammans med lärarna, och mot 
samma mål. Vinsten är då också att studenter och lärare har lärt sig att arbeta 
tillsammans14. Projektledaren har fått tid (25%) och lön, samt tillgång till kansliet. 
Vanligtvis arbetar studenterna på fritiden medan lärarna är anställda och får lön för 
sitt arbete15. 

LÄK gruppen uttrycker följande: Vi såg det som att vi skulle så en tanke, dvs. en 
pedagogisk grundsyn, medan de övriga i gruppen arbetade mer specifikt och i 
större grad utgick ifrån de 19 målen. Läk-gruppen ville diskutera den pedagogiska 
grundsynen, och hur man kan nå målet i förlängningen av det. Vi har inte mandat 
att säga hur man skall göra på läkarprogrammet, men vi kunde lägga fram förslag 
                                                 
5SSK 
6JS; BMJ 
7LÄK: CH, IH. 
8LÄK: CH; IH och SGY: GT; SSK. 
9Johanna Solheim, JH. 
10BMP: MLB;ÅK. 
11BMP: MLB; ÅK. 
12SGY: GT 
13Alla referarar på olika sätt till projektplanen, PIGG (Pedagogiska ImplementeringsGruppen under GRUNK) á 

den 2000-01-19, Uppsala, Bengt Gerdin, prodekanus och till det Pedagogiska idéprogrammet för den 
medicinska fakulteten, ”Sammanfattning”, april 1999, av Bengt Ekman och idéprogrammet. Det pedagogisk 
idéprogrammet för den medicinska fakulteten, oktober 1999 av Bengt Ekman samt Högskoleverkets 
värderingar av området.  

14LÄK: CH; IH. 
15 LÄK 
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på vad som kan diskuteras och sätta i gång ett förändringsarbete inifrån. D.v.s. 
skapa en dialog och inte ett pedagogiskt direktiv, alltså inte arbeta 
förmedlingspedagogiskt med PBL, där hela idén innebär att uppmuntra och 
bekräfta subjektets egen formulering. Det är ett sätt att se på förändringsarbete, där 
subjektet tas på allvar och det innebär också att varje institution måste få möjlighet 
att arbeta på olika sätt.  

8.3: Andra program? Vad är skillnaden mellan ert program och 
de övriga?  
BMP påpekar att de har mest gemensamt med LÄK-programmet och att de har 
samordnat föreläsningar eftersom de två programmen liknar varandra. BMP uttalar 
sig inte om de övriga programmen.  

BMA påpekar att deras program bygger på biomedicinsk teknik, de gör så att 
säga grovarbetet, med en god teoretisk bakgrund. De som inom BMA arbetar med 
klinisk fysiologi har patientkontakt, medan de övriga inte har det. BMA säger att 
SSK bygger på patientkontakt och klinik, medan SGY också kännetecknas av 
patientkontakt och klinik, men skiljer sig från SSK, genom att ha egna patienter. 
BMP menar BMA arbetar mer med analyser inom biomedicinsk metodik och 
speciellt med tolkning av analysresultat. LÄK-programmet karaktäriseras genom 
att vara patientcentrerat och har en mycket kvalificerad teoretisk bakgrund. 
Därutöver tillkommer skillnaden i utbildningarnas längd.  

LÄK påpekar, att de själva särskiljer sig och att de över en längre tid arbetat 
med studieråd och aktiva studenter, medan övriga grupper inte är vana vid det. 
LÄK programmet är också större än de övriga programmen, de har t. ex. mellan 
700 och 800 personer som är involverade i utbildningen och cirka 70-80 personer 
som har kursledaransvar. Tio till femton procent är anställda lärare medan övriga 
lärare är anställda inom kliniska positioner som har betydlese för studenternas 
utbildning. LÄK gruppen har därutöver t. ex. tio institutioner som är ansvariga för 
utbildningen och två institutioner (medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap) 
som ansvarar för en gemensam kurs, medan SGY, SSK bara har en institution. 
Därmed blir LÄK gruppens lärare en heterogen grupp, bestående av läkare, 
kliniska forskare och lärargrupper, där minoriteter ingår, medan t. ex. SSK endast 
har sjuksköterskor anställda.  

SGY menar att det finns stora skillnader, en av dem är att man har olika 
kunskaper i pedagogik och i att implementera ett pedagogiskt program. Lärarna på 
SGY programmet har t. ex. tre terminer pedagogik och så vitt de vet så har lärarna 
på LÄK och BMP ingen pedagogik. SGY-enheten är mycket liten och van att 
arbeta i mindre grupper medan LÄK gruppen, SSK har många anställda. BMP 
skiljer sig och är en helt annan slags utbildning. SGY består av naturvetenskap, 
human- och socialvetenskap och lärarna kan t. ex. ha läst antingen psykologi, 
pedagogik eller fysiologi som extra ämne, medan det inte fungerar på det sättet 
inom BMP. 

SSK gruppen är ett av de nya programmen inom medicinska fakulteten, 
tillsammans med SGY och BMA. Det är nytt för SSK att ingå i universitetet. 
Skillnaden jämfört med t. ex. läkarna, är att LÄK-programmet har en större budget, 
såväl inom studierådet som för lärare och studenter, därutöver har de arbetat med 
pedagogik mycket tidigare, enligt SSK, t. ex med utdelning av pedagogiska priser 
till lärarna16 Lärarna på SSK vet inte hur universitetet fungerar, så när studenterna 
t. ex. vill vara med i olika organ så är de det, medan det inte är så inom BMA och 

                                                 
16Här innebär ”pedagogik” att ha studeranderepresentanter, utdelning av pedagogiska priser till lärare, dvs. de talar 

snarare om pedagogiskt inflytande än pedagogiskt tänkande, medan SGY programmet talar om pedagogiskt 
tänkande. 
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SGY. SSK gruppen menar också att LÄK-studerande är mer engagerade än SSK-
studerande, vilket beror på att LÄK-studerande har större studenttraditioner, t. ex. 
en egen pub, medan SSK-studerande är mer splittrade. LÄK-studerande är också 
mycket medvetna om sin egen karriär, redan som studerande, något som SSK-
studerande inte är. LÄK-studerande kan t. ex. sitta och vänta på en professor, för 
att det är strategiskt klokt, medan SSK studerande inte tänker på det sättet, de har 
inte heller någon professor. SSK-lärarrepresentant17 påpekar dock att SSK-
programmets lärare har talat om pedagogik långt innan de andra programmen, 
eftersom det krävs att lärarna på SSK-programmet har en vårdlärarutbildning. 
Utbildningen är också samlad under en institution och inte uppdelad på tio olika 
institutioner, som t. ex. LÄK-programmet, och även om man inte har en akademisk 
tradition så har man dock en pedagogisk tradition som innebär att man är lyhörd för 
kritik från studenterna.  

BMP uttrycker tydligt att det endast är ett år sedan den medicinska fakulteten 
blev så stor och att skillnaden kortfattat består i att BMP inte är en yrkesutbildning 
utan en forskarutbildning. Alla de övriga programmen är yrkesutbildningar, dvs. 
LÄK, BMA, SGY och SKK -programmen. Skillnaden mellan programmen är alltså 
att BMP´arna skall bli forskare, medan de övriga skall bli skickliga i att utöva sina 
yrken.  

8.4: Vilka problem – eller inga problem – samma erfarenheter? 
Kansliets representant framför att ett problem kan vara att man inte tillför 
diskussionen något nytt eftersom man inte vet vad de andra gör och vad de andra 
kan. LÄK programmet har t. ex. hög status och om de säger något blir de sällan 
motsagda, och det kan vara ett problem. Men i PIGG gruppen var deltagarna 
mycket kompetenta och intresserade.  

BMP framför att de haft mycket katederundervisning och inte använd PBL i så 
stor utsträckning. I PIGG-gruppen, kan man få känslan av att vara ”skyldig”, om 
man inte arbetar utifrån PBL. De övriga programmen har haft mer PBL, medan 
BMP anser att det är bäst med en blandning av olika undervisningsformer.  

BMA uttrycker att det är bra med olika program. Det som skulle vara spännande 
och intresserar BMA är möjligheterna för integration mellan de olika programmen, 
men kunskapsområdena är olika, därför är det svårt. BMA tycker att det vore 
speciellt bra med mer biokemi, mikrobiologi och molekylärbiologi, men speciellt 
biokemi som bakgrund för SSK, SGY, speciellt för SGY, eftersom de 
yrkesgrupperna i dag har för lite biokemi och inte får tillgång till det. SSK och 
SGY arbetar mycket med läkarna och de saknar biomedicin som bakgrund speciellt 
när det gäller att ingå i projekt, då lämnas de utanför. Det är mera allmänt som en 
grund för arbetet, inte för att kunna genomföra deras arbetsuppgifter. Dvs. 
gemensamma erfarenheter skulle vara av godo.  

SGY anser inte att de olika erfarenheterna har skapat problem, tvärtom har det 
varit givande och möjliggjort olika val i arbetet.  

SSK´s studenter menar att LÄK programmet inte har gjort så mycket, eftersom 
det som skulle göras hos t. ex. SSK, redan var infört hos LÄK, det var inte 
nödvändigt med åtgärder som pedagogiskt pris eller studentinflytande mm. Men de 
olika erfarenheterna är berikande18. 

LÄK programmet uttrycker att det inte har varit problem eller motsättningar, 
men samtidigt har man inte haft så stor nytta av varandra. Utifrån tanken på en 
gemensam syn på pedagogik har förståelsen för de olika förutsättningarna inom 
programmen inte ökat eftersom man inte använt tiden till att lära av varandra inom 

                                                 
17 SSK: IH. 
18 BMA 
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gruppen såsom man skulle kunna ha gjort. Man har inte heller t. ex. konstruerat 
gemensamma kurser eftersom det i projektplanen understryks att utvecklingen 
skulle ske inom de existerande programmens utbildningsplaner. Andra saker var 
därför viktigare, t. ex. att finna en pedagogisk grundsyn och implementeringen av 
den.  

8.5: En student som projektledare? 
Johanna Solheim har gjort ett fantastiskt jobb19. Johanna är entusiastisk och 
engagerande20. Men det är inte viktigt att det är en student, det allmänt mänskliga 
är viktigt21. Johanna Solheim är ett ledareämne och har varit bra på att föra 
diskussioner och summera arbetet hela tiden. Johanna Solheim har även sett till att 
allt fungerat, att rapporter kommit in i tid mm.22. Johanna har varit duktig och 
neutral23. Johanna hade förmåga att lyssna på ett respektfullt sätt haft ett fast grepp 
om allt och varit väldigt effektiv. Dessutom var hon trevlig. Johanna Solheim 
ringde och mailade och frågade hur det gick med arbetet. Man missade inget, man 
var ompysslad och man var inte ensam24. Angående Johanna Solheim finns inga 
begränsningar utifrån detta perspektivet. Johanna är hjälpsam, svarar snabbt på t. 
ex. mail och snabb på att rätta till felaktigheter mm. Hon är inte prestigefylld, hon 
är mycket duktig, lyhörd och respektfull25. Trots att hon är student har hon hela 
tiden varit kapabel att analysera  problem från båda sidor, dvs. såväl från lärar- 
som från studentperspektiv26. Det uttrycks och understryks att det beror på vem det 
är, vilket mandat man har till att ta beslut och hur stor erfarenhet man har av att 
sitta i en ledning eller i ett projektarbete. Dvs. arbetet är beroende av personen27. 

Styrkor  
Projektledaren har varit blivit positivt bemött och sett det som en fördel att hon var 
student. Dels kunde hon själv ställa ”dumma” frågor (lärarna likaså28), dels kunde 
hon dra nytta av att inte vara förankrad i en fast roll med en stark historia och 
tradition29. Som student hade Johanna S. även många kontakter30. Som student 
använder man också enklare termer och är inte fast förankrad i ett akademiskt 
språk, budskapet man vill nå ut med blir det viktigaste31. Dessutom var det något 
nytt och därför spännande. Viljan att alla ska ha det bra, ökar när något är nytt32. 
Johanna var entusiastisk33. Johanna visade sig vara en god vän och styrkte 
diskussionerna, även utanför mötena. Man hade valt en student som inte skulle 
orsaka problem eftersom hon kom från biomedicin och därmed kontroversiell i sig. 
Man kan säga att Johanna i och med att hon kom från biomedicin var den mest 
neutrala man kunde få tag på34. Studentperspektivet är viktigt att lyfta fram, och det 

                                                 
19BPM 
20BMA, SSK 
21BMA 
22BMP 
23LÄK 
24SSK 
25SGY: GT 
26BMP 
27LÄK 
28BMJ 
29JS 
30SSk 
31BMJ 
32BMJ 
33BMA 
34LÄK 
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har en stor genomslagskraft när det är en student som är projektledare, medan en 
lärare ofta antar att han vet, även om han inte vet35. 

Svagheter 
Ibland var rollen som en student som leder, ganska svår, eftersom mandatet i sista 
änden låg hos Bengt Gerdin, prodekan36. Man har inte samma kontakt nivåmässigt 
sett, som om det hade varit en lärare, men Bengt Gerdin höll Johanna Solheim 
under sina vingar, och han gjorde mycket, eftersom hon var så kompetent. Det 
skulle ha varit svårt utan det stödet, man skall ha en mentor och han behövdes37. En 
student kämpar ofta med sin legitimitet, för att kunna bli tagen på allvar (Johanna 
Solheim förmådde detta). Skall man ha en student, som projektledare, skall 
studentens personliga kompetenser vara viktiga vid utnämningen, för att arbetet 
skall lyckas. När det gäller lärare följer en viss legitimitet, av automatik, med i 
kraft av anställningen. Men det kan också vara ett problem i sig, t. ex. att läraren 
kan allt på förhand och redan har tagit ställning till vissa undervisningsformer och 
relationer mm.38. Som student har man begränsad budget och begränsad makt att 
genomföra det som de olika programmen önskar få genomfört. Studenter sitter 
heller inte med i alla olika organ på de olika programmen39. Detta kan innebära ett 
visst ointresse från vissa lärargrupper, men så har inte varit fallet med Johanna S. 
som ledare40. Om diskussions- och kunskapsnivån hade krävt en högre akademisk 
kompetens, då hade det varit ett problem, men pedagogik var det ingen som kunde 
och därför kunde alla. Bristande erfarenheter inom några grupper skulle ha kunnat 
vara ett problem, men t. ex. läkarna som inte hade pedagogisk erfarenhet visade sig 
vara ett stöd41. Det skulle kunna ha uppkommit motsättningar om man inte hade 
valt en klok student, men det samma gäller med en lärare42. Det hade t. ex varit bra 
med en kartläggning av de enskilda programmen först och de respektive 
möjligheterna för studeranderepresentation43. Man kunde ha PIGG utan en 
lärarrepresentant44. 

8.6: Vad är nytt med arbetsgruppen? 
BMP uttrycker det att det nya är att det sammanlagt är många program (totalt fem) 
i ett urvalsarbete och att det är en hög studeranderepresentation. Denna synpunkt 
delar de med SGY programmet.  

Projektledaren menar att det blev en aha-upplevelse för de program som inte 
varit vana vid att ha studenter med i planering av utbildning. På t. ex. LÄK 
programmet har man tidigare haft lärare och studenter på samma nivå.  

Kansliet säger också att det var något nytt att ha en student som projektledare. 
Till detta hör att det innebar ett nytt sätt att arbeta på dvs. delegering och krav på 
gensvar från deltagarna, att projektledaren ville ha projektet förankrat hos 
deltagarna och den intensitet och snabbhet  som utmärkte hennes sätt att arbeta på. 
Man satt t. ex. inte i möte i två timmar under en eftermiddag och inte nådde 
någonstans. Det var tempo på arbetet hela tiden45. 

                                                 
35SGY: GT 
36LÄK 
37SSK 
38BMP 
39SSK 
40BMJ 
41BMJ 
42SGY: GT 
43SSK: EM 
44SSK 
45BMJ 
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BMA uttrycker att det var något nytt att en gammal pedagog som Bengt Ekman 
startade detta, men BMA programmet har också gruppen under Donald Broady 
från ILU, som de har följt på avstånd eftersom deras perspektiv liknade PIGG-
gruppens. Broady har starka internationella kontakter, IT-nätverk osv. Man skall 
hela tiden tänka som så att ”jag som lärare tycker att något är bra – men hur 
upplever studenten det?” Det är en grundsten i arbetet i Donalds grupp, som BMA 
kan tänka sig att satsa på, om det verkligen skall vara något nytt!46 

LÄK uttrycker att det var nytt att lärare och studenter skrev brev tillsammans, 
vanligtvis görs det av endast studenter eller endast lärare. 

SSK uttrycker att gruppen var liten, men konkret och effektiv dessutom, vilket 
var något nytt. Man berörde stora punkter, men trots det så gick det bra och man 
kunde begränsa stora områden och göra något utav dem. Dessutom hade man en 
bakomliggande ideologi och en lista man kunde utgå ifrån och prioritera arbetet 
utifrån (de 19 punkter från idéprogrammets sammanfattning). Det var också en 
order att lärare och studenter skulle skriva tillsammans, vilket var både nytt och 
ovanligt, men det var viktigt att det var ett gemensamt arbete eftersom grupperna 
ofta inte pratar med varandra. Detta initiativ från Johanna.  

8.7: Varför var det legitimerat med lika många studenter som 
lärare?  
Kanske därför att pedagogik är ett sådant ämne, att studenternas åsikter blir extra 
viktiga, eftersom pedagogik är en ultimata gränsen, inkarnationen av en 
skärningspunkt mellan student och lärare. När det gäller pedagogik är 
kursvärdering det viktigaste vanligtvis, medan andra, där är det förhållanden som t. 
ex. lokaler och budget mm. Det är andra mätvariabler som gäller47. Det ligger 
också i tiden, det ser bra ut, att studenterna har inflytande. Gruppen är dessutom 
mycket liten, endast tio representanter från fem program. Det innebär att man tar 
ansvar, medan en stor grupp med t. ex. fem personer från varje program, knappast 
hade fungerat48.  

BMA uttrycker att det bara är en styrka, att det är annorlunda och på detta sättet 
universitets-studier skall vara till för studenterna också, inte bara för lärarna49.  

LÄK programmet uttrycker att det alltid varit svårt att rekrytera studenter, i och 
för sig har det alltid varit legitimt och uppskattat när studenter har ingått i arbetet.  

SGY anser att gruppen skulle ha blivit mycket stor om den skulle ha involverat 
fler lärare om studenterna skulle vara med så skulle det bli på detta sättet, annars 
skulle gruppen bli för stor för att arbeta konstruktivt i. Men det beror på vad saken 
gäller om studenterna är med eller inte.   

SSK programmet menar att mer pedagogik bör bedrivas av studenter och lärare, 
för att kunna täcka ämnet måste bägge parter representeras. Om pedagogiken är 
dålig drabbar det först och främst studenterna.  

Kan det bero på att det handlar om pedagogik istället för epidemiologi? 
Pedagogik är generellt och det är lättare för en student att ha åsikter om pedagogik 
och kunna påverka pedagogik istället för epidemiologi. Epidemologi kräver 
ämnesanknytning, men pedagogik och etik kan studenterna påverka och det vet de 
något om, medan vetenskapsämnen/discipliner eller ämnen är de inte insatta i, inte 

                                                 
46BMA 
47 JH 
48 BMP 
49 BMA: HA henviser til selv at have väret med i et gymnasieprojekt i 1970´erne med mange studenter, og at det 
var bare godt. 



 14  

ämneskunniga50. Dessutom finns kanske ett bristande intresse hos lärarna eftersom 
man har ont om tid och att man inte tjänar pengar på pedagogik51. Det kan bero på 
att det gäller pedagogik, och det är med all rätt så, eftersom studenterna kan på det 
sättet få inflytande på sitt kommande yrke. Studenterna betalar också, de tar 
studielån mm. Studenterna är viktigast när det gäller pedagogik och därför har det 
varit svårt om representationen hade sett annorlunda ut52. På LÄK programmet 
samlar man t. ex. en årskurs där deltagarna ger feed-back inom ett område. Man 
randomiserar t. ex. sex studenter till att uttala sig om kurserna. Alla som varit i 
gruppen har varit intresserade av ämnet pedagogik och man har arbetat mot ett 
gemensamt mål och med en duktig gruppledare. Om det hade varit biokemi, skulle 
det också ha fungerat med en liten grupp, ett gemensamt mål och samma 
representation av studenter och lärare samt en duktig ledare53. Om det hade gällt 
epidemiologi skulle den vetenskapliga kompetensen varit den viktigaste, men den 
bör också framföras på ett pedagogiskt sätt, alla måste ha pedagogisk utbildning, 
oavsett, men det är inte det viktigaste för en epidimiolog – att vara pedagog, men 
som student vet man endast något om pedagogik först och främst, eftersom det är 
där erfarenheterna finns54. 

8.8: Projektledaren budgetansvarig eller ej?  
Det framgår av projektbeskrivningen att projektledaren är budgetansvarig och har 
haft en miljon kronor budgeterat. Femtio tusen kronor till varje program (fem), 
fördelat över tio institutioner. Budgeten har använts till kaffe och middag, övriga 
utgifter har gällt mindre saker som te. x. papper och brev mm, vilket har ordnats 
via kansliets sekretariat. Dvs. den budgeterade miljonen är inte använd, men ett 
program, SSK, har efteråt gjort anspråk på att få tillgång till de 50.000 i kommande 
arbete, där de inviterat LÄK och SSK intresserade till en temadag. Alla har haft 
den möjligheten. 

BMA programmet vet inte om de budgeterade pengarna har använts, förutom att 
man erhållit traktamente några gånger.  

LÄK programmet har erhållit medel till böcker, motsvarande 500 Kr, men i 
övrigt har det inte varit aktuellt, eftersom man är van vid ”budgettänkande” inom 
traditionellt kvalitetsutvecklingsarbete. 

BMP uttrycker att pengarna inte varit intressanta och inte heller varit något 
problem.  

SGY tyckte att det var väldigt otydligt vad pengarna skulle användas till och 
menar att de inte använts. Men SGY menar dock att tanken var att pengarna skulle 
användas till integrering, men vad det konkret innebär, har inte uttalats. SGY 
menar att det betydde att medicinarna skulle undervisa mer på de övriga 
programmen, medan SGY anser att de undervisar tillräckligt som det redan är. Det 
motsatta är inte aktuellt, att SGY skall in och undervisa LÄK, eller t. ex. att man 
via fakulteten kan besluta att alla skall ha en grundkurs i vetenskapsteori, filosofi 
och etik mm.  

På ett sätt har projektledaren haft hand om pengarna, men Britt-Marie 
Jacobsson från kansliet har hjälpt till och Bengt Gerdin har stöttat projektledaren 
angående vilka utgifter55 pengarna har kunnat användas till. Den som egentligen 

                                                 
50 BMA: HA; LÄK, SSK 
51 LÄK 
52BMJ 
53BMP 
54BMJ 
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varit budgetansvarig befinner sig högre upp i systemet och det är endast två som är 
attestberättigade vid den medicinska fakulteten, vilket är normalt56. 

8.9: Hur tror ni att det kommer sig att det har blivit viktigt att 
diskutera pedagogik?  
Den direkta anledningen är Högskoleverkets krav på pedagogiska meriter och 
regeringsbeslut om högre studentinflytande57. Därutöver är det populärt att 
diskutera PBL58. Det är alltid viktigt att diskutera pedagogik men i och med PIGG 
gruppens arbete, blev det aktualiserat på lärarmötena, vi gick t. ex. igenom de 19 
punkterna i projektplanen och diskutera pedagogik59. Linköpings-modellen har 
styrt diskussionen60. Det handlar om kvaliteten på det arbete man gör, vilket är 
grundläggande, det handlar inte om själva disciplinen eller ämnesområdet. 
Däremot betyder det att utvecklingen mellan olika områden diskuteras, medan 
pedagogik utifrån ett vetenskapligt perspektiv inte har diskuterats, däremot har vi 
diskuterar kvalitet, generellt sett, studiemotivation, utbildningsplanering och så 
kommer ekonomin in i bilden eftersom pedagogik blivit centralt. Dessutom har 
LÄK programmet ingen pedagogisk utbildning och känner därför behov av att föra 
dessa diskussioner och pedagogiska diskussioner dyker upp överallt inom 
grundutbildningen61. SGY framhåller att det inte är någon merit att diskutera 
pedagogik inom universitetet, det innebär snarare en risk att den diskussionen 
försvinner. SSK programmet påpekar att saker och ting fungerar dåligt och därför 
aktualiseras pedagogiken, även om man vet att man inte kan åstadkomma ett idealt 
program. Att PBL införts har också inneburit att stimulera tanken med att alla 
kunskaper inom alla 14 ämnen skall integreras. Slutligen är i dag en pedagogisk 
merit likvärdig en akademisk merit.  

8.10: Har det med rekrytering till ämnet att göra?  
Intresset för pedagogik är nationellt och inte specifikt för Uppsala enligt kansliets 
representant, som samtidigt påpekar att Uppsala Universitet har varit och är ett 
traditionellt och gammalt universitet och man måste tänka i nya baner när det gäller 
studerandeinflytande. Dessutom är pedagogiska meriter viktiga och understryks bl. 
a av de mindre högskolorna62. Rekryteringen till BMP är hög och dit är det fler 
sökande än det finns studieplatser63. Men samtidigt säger BMP, att det dykt upp 
många nya, duktiga och konkurrerande program inom den medicin generellt sett, 
men även inom biomedicin och andra närliggande program. Dvs. man skall kunna 
erbjuda ett kvalificerat utbud, vilket också är ett pedagogiskt argument, och då kan 
man inte längre leva på traditionerna64. 

LÄK programmet anser dock att poängen till LÄK utbildningen alltid legat högt 
oavsett, och då söker folk till Uppsala, och det är fortfarande svårt att komma in på 
utbildningen här. Men man överväger om det är så att det endast finns behov för 
läkarutbildning inom vissa städer? Dessutom är könsfördelningen sådan, att det är 
fler kvinnor inom läkarutbildningen nu, än tidigare65. 

SGY anser inte att det har med rekryteringen att göra. 
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SSK menar att många har sökt till SSK programmet därför att de går ut med att 
de arbetar med PBL, och att det låter spännande, så var det i alla fall förut, men inte 
i dag. I dag är SSK programmet nummer två, det anser man i alla fall bland de fem 
högst rankade, med hänvisning till intagningspoäng. Dvs. SSK programmet har 
hög status, det är samma intagningsmerit som på apotekarprogrammet – vilket 
också är högt rankad. 

8.11: Tror Du att Ert arbete har påverkat pedagogiken – 
förändrat sättet att undervisa?  
PIGG gruppens arbete får absolut effekt, eftersom det varit så många människor 
inblandade och alla har tyckt att det varit viktigt, därför kommer det att fortsätta66. 
Det blir mest fruktbart när de som utsetts till arbetet också har eller skaffar sig 
starkt stöd och förtroende från sina egna grupper67. Man funderade lite mer 
pedagogiskt68. För BMP har ett förändringsarbete påbörjats i och med att BMP 
skall förändras, därför finns möjlighet till att förändring kan ske, men hade den 
gamla kursplanen gällt så hade det varit svårare att bryta upp de gamla 
strukturerna69. 

LÄK programmet däremot svarar omedelbart nej på denna fråga och 
understryker att det inte heller var syftet med det pedagogiska programmet, utan att 
väcka frågor och diskussioner. Det har varit diskussioner kring mål och 
utvecklingsarbete, vilket är en potential för att man skall kunna skapa förändring. 
LÄK-programmet säger: ”Vi har inte nått 700 personer, men ca. 70-80 personer 
och framför allt har vi nått kursledarna och de som är pedagogiskt ansvariga”.  

SGY programmet hoppas att implementeringen av PIGG gruppens arbete 
kommer att innebära att man arbetar mer med metoder. Det finns förutsättningar 
som kommer att förändras, t. ex. skall studenterna ha större inflytande, eftersom vi 
inte tror att de studerande lär sig på bestämda sätt, utan att de lär på många olika 
sätt. Det skall finnas plats för alla sätt att lära på. T. ex. på SGY programmet, ska 
färre timmar schemaläggas och reflektionstiden skall vara större och för lärarna blir 
det mer tid för egen forskning och egna projekt, vilket gynnar en positiv spiral. Nu 
ges cirka 15 timmars undervisning per vecka och det är för mycket, schemat 
sträcker sig från klockan 09 till 17 i en vecka, men några veckor kan då vara 
”schemafria”. 

SSK menar absolut ja, bl. a. eftersom man infört ett pedagogiskt pris till lärarna. 
Det betyder att lärarna är mer uppmärksamma på att det händer något. Man vill 
gärna ha ett pedagogiskt pris och den merit det innebär. Alla som nomineras till det 
pedagogiska priset får ta del av varför de framhävs som duktiga/bra. Det innebär att 
lärarna blir medvetna om hur de skall undervisa. Dessutom skall alla tentamina 
kommenteras utifrån vad som är bra och vad som är dåligt. Men problemet är att 
”omvårdnad är så luddigt i kanterna”, säger SSK. 

8.12: Om det hade gällt undervisning i anatomi/fysiolog, hade 
studenterna fått samma inflytande då?  
Projektledaren70 uttrycker att om det handlar om att påverka själva det 
vetenskapliga ämnet, t. ex. hur mycket undervisning som är relevant inom fysiologi 
jämfört med, så skulle lärarna med forskningsplikt ha det största inflytandet, medan 
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studenterna endast skulle ha varit representerade. Kansliets representant uttrycker 
också att studenterna inte har samma erfarenheter och kunskaper som professorn i 
ämnet. På frågan om man kan ifrågasätta den vetenskapliga kompetens som 
professorn har, te. x. kunskaper om kroppens uppbyggnad från andra kulturer (jmf. 
Kina, Ryssland), svarar kansliets representant, att rent formellt utesluts inte 
studenterna ifrån något inflytande, de kan alltid påverka kursplanen, men skall det 
vara ett etablissemang så skulle det bestå av en student och resten lärare71. 

BMP uttrycker att det är lättare att ha en åsikt om pedagogik än att ha en åsikt 
om anatomi och fysiologi, gällande anatomi och fysiologi kan man först ha en åsikt 
efter kursen, då kan man diskutera vad som var bra och vad som inte var bra i 
kursen. Men som student kan man inte planlägga en kurs, eftersom man inte vet 
vad det handlar om, det kan endast göras av de som kan disciplinen/ämnet72. 

BMA svarar klart nej, de studerande vet inte något om anatomi och fysiologi, de 
kan bara de kurser de har deltagit i och varje kurs inleds med föregående års 
kursvärdering, som de kan värdera igen efter kursen.  

LÄK programmet menar att det finns skillnader mellan kurserna och att det 
betyder något vem som sitter som kursledare och att några lyssnar.  

SGY menar att den som är disciplin eller ämnesansvarig också skall ansvara för 
grundinnehållet, hur man sedan lär sig det kan man få stor frihet i. Ämnet 
definierar således inte den pedagogiska tillgängligheten som handlar om man ska 
ha förståelse eller detaljkunskap. 

SSK anser inte att studenterna kan ha något inflytande på ämnet rent konkret. 
Det har man inte kunskap om, men däremot kan man ha inflytande på frågor på 
mer detaljerad nivå. Man ställer inte själv frågor om det t.ex. är aktuellt med 
alternativa teorier inom utbildningen.  

8.13: Vad är mätbart och vad kan inte mätas?  
Pedagogik och pedagogiska frågor är för stort och det är svårt att göra något 
konkret, men där har det skett något73. Projektlederen74 uttrycker följande: ”Vi har 
startat tankar, och startat processer och på en del områden kan man mäta vissa 
resultat, men mycket är svårt att mäta på kort sikt. Det går först att mäta på lång 
sikt.” Detta beror bl. a  på att det är svår för en student att vara med i en grupp över 
tid, studeranderepresentant-skapet väljs för ett halvt till ett år, medan lärarnas 
representanter sitter i t. ex. tre år. Lärarna har också en tjänst på heltid, medan 
studenterna arbetar på kvällarna.  

På kort sikt:  
Man har inte fått en professor i pedagogik inom den medicinska fakulteten75, men 
SSK programmet har fått ett pedagogiskt pris och representation inom olika 
organ76, och kan värdera genom t. ex. antal godkända per examinator om en 
pedagogisk förändring skett. Dessutom kan man mäta hur många av studenterna 
som har hört talas om det pedagogiska programmet, i vilken grad osv.77 På BMA 
har man definitionsmässigt använt sig av begreppet core curriculum. På LÄK 
programmet kommer man, redan under senare delen av året, kunna mäta spin off –
effekter, om man vill arbeta vidare med de pedagogiska tankarna, t. ex utifrån 
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målen. Dvs. om man vill kvalitetssäkra och kvalitetsutvecklingsarbeta mm. På 
SGY programmet har man beslutat sig för ett arbetssätt, de två punkter som man 
konkret skall arbeta med, men man har inte avsatt tid till detta, eftersom det beror 
på vilken budget man kommer att ha. En sak man har beslutat, är att göra ett core 
curriculum i huvudämnet: SGY, och det andra är att man skall minska antalet 
schemalagda timmar.  

På lång sikt  
Man hoppas att få en professor i pedagogik till den medicinska fakulteten, men 
långsiktiga mål är svåra att fånga. SGY skall göra nya kursplaner och utveckla ett 
core-curriculum, men det tar lång tid, men en grupp har börjat arbeta med det. 
Dessutom skall man ha ett närmare samarbete med klinikerna, de skall ingå i detta 
arbete från början. Man kan också mäta det pedagogiska programmets 
genomslagskraft via kursvärderingar, eftersom det i kursvärderingarna 
framkommer hur studenterna upplevt pedagogik jämfört med tidigare78. BMP har 
lagt ett förslag till hur man kan implementera det nya programmet, men det 
kommer inte att utvärderas förrän om ett eller två år79. På BMA vet man att kraven 
från studenterna ökar och därför måste programmet förändras, medan man inom 
SSK programmet, menar BMA, är svårt att ha en pedagogik som passar alla, 
eftersom studenterna är så olika. På LÄK programmet värderar man att man måste 
följa implementeringsprocessen över tid, medan det omedelbart är svårt att isolera 
PIGG gruppens arbete och visa vilka effekter det haft.  

8.14: Har ni diskuterat Core curriculum? 
Diskussionen om core curriculum aktualiserades eftersom de olika programmen 
skulle diskutera sina egna specifika problem och flera tog då upp frågan om ett 
core curriculum. Detta innebar att det prioriterades olika av de olika 
representanterna och deltagarna80. SGY–programmet t. ex. var starkt fokuserade på 
frågan, medan SSK–programmet inte var det. BMA önskar först en mall för vad ett 
core curriculum är, och därefter kan de enskilda ämnesområdena själva definiera 
sitt core curriculum. BMA-programmet efterlyser vad core curriculum egentligen, 
som definition betyder? LÄK-programmet menar att core curriculum diskuteras 
bland studenterna, tillsammans med andra studeranderepresentanter i Sverige och 
dessutom finns det en lärargrupp som diskuterar det inom fakulteten. Kansliets 
representant uttrycker att core curriculum diskussionen grundar sig på att det 
handlar om att legitimera ett yrke. Socialstyrelsen har vissa krav på vad man skall 
kunna och det är det man vill uppnå med core curriculum, t. ex. läkarfärdigheter 
som är grunden för auktorisation81. 

Vad var viktigt? 
Projektledaren påpekar att ett viktigt val gjorde utifrån idéprogrammets 
sammanfattning (19 punkter), utifrån detta gick man till sin institution och 
diskuterade i sin programkommitté och med studenter och lärare. För LÄK 
programmet var det annorlunda, där gick man ut på institutionerna och planlade det 
mer övergripande och det grundläggande var att man lät lärarna vara med ifrån 
första början82. LÄK-gruppen anser att core curriculum diskussionen är mycket 
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viktig eftersom det är en yrkesutbildning. Det skall finnas kärnområden, bl. a 
därför att man jämförs med andra universitet, om man blir en bra läkare. 
ProblemBasedLärande; PBL, är viktigt som en rent didaktisk möjlighet, man 
arbetar utifrån ett konstruktivt kunskaps- och lärandeperspektiv där man aktivt 
samtalar och arbetar med något och ställer frågor. SGY-programmet understryker 
att det är viktigt med en teorigrund, så att undervisningen är så pålitlig som möjligt. 
Den undervisning som ges i dag är endast erfarenhetsbaserad och det är viktigt med 
både och. Därutöver tillkommer att moderna arbetsmetoder anpassas till moderna 
verksamheter, vilka ständigt förändras. Att lära och att tänka och att utbildningen 
stämmer överrens med målen. SGY säger att de lånar mycket från olika 
ämnesområden och sätter ihop det som de kallar sjukgymnastik. 

Vad var inte viktigt?  
Detaljer är inte viktigt säger SGY, de är endast viktiga då de sätts in i helheten. 
Däremot är principer viktiga, hur man tänker innan man drar slutsatser. Om 
utbildningarna inte leder till auktorisation, är diskussionen om core curriculum inte 
viktig83. 

8.15: Att ha representanter från de olika programmen – vilka är 
skillnaderna mellan de fem programmen?  
Man har tidigare haft kommittéer med representanter från alla program inom 
medicinska fakulteten, men nu har det kommit tre nya program, SGY, SSK och 
BMA. Man har lärt sig mycket av varandra eftersom man har så olika bakgrunder, 
man kan säga att de tre nya ämnena har större pedagogisk uppmärksamhet, medan 
två av de gamla ämnena, LÄK och BMP har större grad av vetenskaplig tradition. 
Men det nya är att båda grupperna skall ha mer, av det de inte har. Dvs. man har nu 
två stora grupper på medicinska fakulteten och det ger nya perspektiv84.  

Skillnaden vid antagningen till programmen är att man kommer in på 
programmen med varierande bakgrund och erfarenheter, t. ex. tror man på LÄK 
programmet, att man har mer begåvade studenter. Man har i alla fall lättare med 
teoretiska texter och högre poäng vid antagningen, men i de diskussioner som 
bland annat handlar om kunskaper inom ens eget område, där kan man mötas lätt 
och det är framtiden, när det blir temautbildningar. Alla har sitt kodspråk men man 
måste förstå varandra85. 

BMA menar, att t. ex. SGY och SSK har det svårare än andra eftersom 
bakgrunden bland de studerande ser så olika ut. BMA har prövat att undervisa på 
dessa två program och studenterna klagar över att nivån har höjts, medan BMA 
anser att det är under gymnasienivå, och studenterna är rekryterade från gymnasiet.  

LÄK programmet menar att SSK har mer pedagogik i sin grundutbildning, där 
finns flera humanistiska element, medan BMP inte är en specifik yrkesutbildning, 
man lär sig ett sätt att arbeta på och väljer hur det skall göras. BMP är färre än 
LÄK, men det är detsamma med LÄK. BMP har forskare, som LÄK och de har 
också mindre humanistiska inslag. BMA vet vad man gör, men det är inte först och 
främst en teoretisk utbildning, som kräver att man läser. Det är snarare en 
yrkesutbildning. SGY har en mindre lärargrupp och de har praktik medan LÄK har 
praktikförlagd utbildning, vilket är något annat än att ha praktik. SGY är mer 
humanister än LÄK, i stort sett.  
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SGY anser att medicinarna dvs. BMP, LÄK och BMA är mycket 
naturvetenskapligt orienterade och skolade, medan SSK och SGY är bättre, även 
om de inte har en så djup grund. Däremot har SSK och SGY mer human- och 
socialvetenskapliga ämnen, som t. ex. psykologi och pedagogik, medan det inte är 
så inom de övriga programmen, även om man där tycker att det är viktiga ämnen.  

SSK säger att de inte vet mer om de andra programmen, än vad de hört från 
studenter och lärare, att de inte följt kursplanerna. Men de säger direkt att LÄK 
programmet är dubbelt så långt som de andra programmen86. Dessutom har LÄK 
en god forskningsinriktning eller klinisk del. De arbetar med en model som är 
preklinisk och därefter klinisk utbildning. Men det viktigaste är att utbildningen är 
forskningsinriktad. SSK har tidigare patientkontakt än t. ex. LÄK. Och SSK 
integrerar inte allt från början av utbildningen. Dessutom kan SSK inte välja om de 
vill forska eller ej, som studenter. Detta är inte möjligt på SSK programmet, att 
vara med inom forskningsarbete. Det är ett problem att vårdlärarna är förskräckta 
inför forskning, de försöker inte, och de som gör det, gör det väldigt ensidigt, de 
kan endast det de själva gjort. Om man skall gå med i ett projekt så ändrar 
vägledaren hela tiden problemformuleringen, tills man för utifrån det de kan, man 
får inte lov att göra något eget, man skall göra som de. Om man går med i ett 
projekt kan man inte forma sina egna frågor eller söka svar på dem, medan man 
kan det på LÄK programmet. SSK programmet är inte forskningsfrämjande. De 
som har forskat, för fem år sedan, lär ut gamla saker och gamla metoder. SGY 
programmet är som SSK programmet. BMA är ett av de nya ämnena, men de har 
fått in forskning, laboratoriet. BMP forskar väldigt tidigt och mer än LÄK. Det 
mesta de gör är att forska och de går vidare och forskar.  

8.16: Något Ni vill tillägga? 
Projektledaren understryker att det varit viktigt att få stöd från Bengt Gerdin och 
från GRUNK. De har tydligt visat att de haft förtroende för projektledaren och det 
har givit projektledaren trygghet i sin roll87. Alla programrepresentanterna sitter 
tillsammans och arbetar med samma sak. Det har inte hänt förut, men det är viktigt 
eftersom man skall mötas i framtiden inom yrkeslivet. Då skall man kunna tala och 
diskutera, mm, tillsammans88. Det är också viktigt att man aktualiserat det 
pedagogiska tänkandet, att det har fått en högre status mot den tidigare lägre 
statusen89. Det har funnits funderingar på basår men det har fallit bort90. LÄK-
programmet har beslutat att arbetet inte är slut, det fortsätter i höst. SGY hade det 
det relativt förspänt i PIGG gruppen eftersom deras program redan är pedagogiskt 
förankrat. SGY har varit otroligt glada över att få vara med i gruppen. Det har 
betytt att de fått lära sig något om hur otroligt olika villkor de enskilda 
programmen har. Det har också varit viktigt att lära något om hur krångligt det är 
när målen inte är klara, dvs. när man inte vet vad pengarna skall användas till. 
Förarbetet borde ha varit bättre, mera genomtänkt. Det behövs en uppföljning – en 
slags kontroll av hur långt man kommit och om programmen behöver någon hjälp. 
Dvs. är det vi har skapat, endast ett pappersarbete på grund av Högskoleverkets 
kritik eller är det ett reelt intresse från ledningen? Det är man inte säker på och man 
funderar över det. Man skall inte lägga ned PIGG därför att man uppfyllt målen, 
eftersom det hela tiden finns något man måste förhålla sig till. Det pedagogiska 
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idéprogrammet kan kanske inte identifieras med enbart PIGG eller Johanna, det var 
bra det halvåret det varade, men nu måste det in i andra sammanhang91. 
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9. Konklusion 

Alla utrycker stor tillfredsställelse och arbetsglädje över att ha varit med i PIGG 
gruppen. Johanna Solheim är en eminent och en osedvanligt duktig och kompetent 
projektledare, som alla värdesätter högt. Hon har löst uppgiften suveränt och 
tillgodosett alla intressen.  

Man tillskriver henne dels en räcka superlativ rent personligt, medan man mer 
objektivt preciserar, att just en student från BMP- programmet är bäst lämpad för 
denna uppgift, eftersom BMP karaktäriseras av att, i förhållande till de övriga 
programmen, vara ett rent analytisk program, medan övriga program rättar sig efter 
konkreta yrken, varför det kan uppstå intressekonflikter mellan programmen. 

Därtill understryks, att fakulteten har givit en mycket god bakgrund rent 
ideologiskt med det pedagogiska idéprogram, dess sammanfattning och de 19 
punkter som utgångspunkt för arbetet. Fakultetens folk får beröm, det gäller Bengt 
Gerdin, Bengt Ekman och Britt Marie Jacobsson. 

Det faktum att gruppen har varit relativt liten och bestått av folk från alla 
program har värderats högt och har bidragit till att göra arbetet effektivt och 
konstruktivt. Att studenter och lärare har tvingats arbeta och skriva tillsammans har 
varit något nytt, utmanande och viktigt, vilket skapat sammanhang. Att samtliga, 
såväl lärare som studenter har deltagit i PIGG gruppens arbete, har inneburit ett 
aktivt involverande i utbildningsfrågor, i olika organisatoriska frågor och 
fackpolitiskt arbete. En del av dem har haft pedagogisk utbildning, från enstaka 
kurser upp till 20 poängs kurser till doktorsgrad i pedagogik. Dvs, gruppen har haft 
en medlem, en lärare, som har en vetenskaplig utbildning i ämnet pedagogik.  

Alla har en bild och en uppfattning gällande utbildningsprogram och 
yrkesuppgifter efter en utbildning, men ingen är helt säker på hur de enskilda 
programmen egentligen är uppbyggda med hänvisning till exakt längd, innehåll, 
kompetens, lärarkvalifikationer, grad av forskning osv. Gruppen har inte avsatt tid 
till att skaffa sig en överblick över det distinkta inom varje program, eller utvecklat 
en pedagogisk implementeringsplan, vilket skulle varit en fördel. Det är viktigt att 
primärt inom ett sådant arbete, mellan så olika utbildningsprogram, klargöra vad 
som är distinkt och utmärkande inom de olika programmens ämnesinnehåll, 
pedagogiskt tänkande, vetenskaplig grund, aktuell forskning, student- och 
lärarrekrytering, institutionella ramar, avnämare mm. PBL ses som en metodik 
bland andra, en metodik man upplever att man helst borde ha använt så mycket 
som möjligt.  

Några önskar att programmen skall integreras mera, men eftersom det inte 
ingick i projektplanen är det inte vidare utvecklat. Därtill hör att utvecklingen 
definierats till att ske inom respektive program och därmed har man uteslutit en 
förändringsprocess som i sin ansats kunde ha genomsyrat alla programmen.  

Utöver detta är det tydligen så att de program som har en vetenskapligt baserad 
undervisning och en lång tradition, som t. ex. läkarprogrammet, är mycket 
intresserade av nya sätt att se på lärande och kunskap. Därtill finns en svårighet 
gällande helhetssynen på vad utbildningen skall omfatta, att studenterna vistas på 
bl. a. tio olika institutioner vilket involverar ungefär 700-800 lärare. Denna 
utbildning är därför inriktad på PBL, men inte p g a ämnesmässigt ideologiskt 
grundade skäl, utan mer som en didaktisk praktikbeskrivande princip för hur man 
kan erbjuda undervisning och nya utmanande inlärningsstilar för såväl olika 
studentgrupper, som lärare. 

I motsatt situation befinner sig de nya treåriga utbildningarna, BMA; SGY; 
SSK, vilka är inkorporerade i universitetets regi, som hela skolor, med ett 
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begränsat antal lärare t. ex. 45-50 personer. De här utbildningarna har ingen 
universitetshabitus, ingen praktisk erfarenhet, som orienterar dem i 
universitetsvärlden. Deras upplevelser av PIGG-gruppens arbete begränsar sig i 
visst mått till de aha-upplevelser de får, när det står klart för dem, t. ex. att man kan 
utlysa pedagogiska priser till enskilda lärare, att man som student har möjlighet att 
delta i olika kommittéer, styrande organ, man har rätten att bli hörd - vilket är 
ovant för dem, att utbildningarna skall vara vetenskapligt baserade, varför deras 
lärare förväntas forska och att detta ger dem möjligheter och karriärvägar, förutsatt 
att de blir delaktiga i projekt.  

Samtidigt är det tydligt, för de som är orienterade inom de traditionella 
medicinska ämnena med långa traditioner där forskning är centralt, att de kan lära 
något av att den mer human- och samhällsvetenskapliga orientering som speciellt 
SSK och SGY-programmen har. BMA är mer orienterat på samma sätt som såväl 
LÄK som BMP, dvs. har en viss forskningsorientering. Det kan märkas, bland 
några av samtalspartnerna, en viss osäkerhet gällande de politiska målen i PIGG 
gruppens arbete. Detta visar sig på så sätt att man också önskar integrering, 
eftersom ett gemensamt pedagogiskt idéprogram kan innebära att det i stort 
dominerande ämnet medicin, med flest anställda lärare som också är forskare, kan 
få en framträdande betydelse och inflytande på de nya och relativt sett små ämnen 
som saknar forskarkompetens. Dessa nya ämnen, speciellt SGY och SSK är 
inordnade under medicinska fakulteten och är institutionellt knutna dit samtidigt 
som de rent ämnes- och forskningsmässigt anser sig likna, eller snarare kunna 
relatera sig till, andra forskningstraditioner, vetenskapliga teorier och metoder. 
Dvs. att deras syn på ämnen är mer orienterade mot de human- och 
socialvetenskapliga områdena, vilka också är de ämnen som de ser som deras 
styrka i sammanhanget. 

PIGG gruppen som sådan, ser pedagogik och etik som något alla vet något om, 
och något som speciellt studenterna kan påverka. Dvs. att man avgränsar 
pedagogik till att vara ren metodik eller didaktik i ett mycket snävt och lite 
gammalmodigt perspektiv, och etik reduceras till, i bästa fall, praktisk filosofi, eller 
något man politisk kanske kan göra något med, om man är aktivt involverad i sitt 
ämne. Man kan därför lite förenklat säga, att pedagogik görs till en metodik, på 
samma sätt som man kan avgränsa medicin till att endast omfatta kliniskt 
kontrollerade försök, vilket ingen skulle försöka göra. Med ett ämne man inte 
känner går till synes mycket bra, när man använder det som en pragmatisk ram för 
en gemensam ideologi. Därmed får pedagogik en funktion, som ett slags kitt, i 
syfte att hålla samman allt som sker på den medicinska fakulteten inom de multipla 
forskningsområdena, studenter och undervisningsmässiga kompetenser och ämnen, 
eftersom det är relevant inom alla program, för såväl lärare som studenter. 

Dvs. att det man inom pedagogiken som ämne, eller vetenskaplig disciplin vill 
avgränsa till endast praktikföreskrivande teorier, med hänvisning till t. ex. 
Durkheim, är det som man i PIGG gruppen har varit upptagna av och koncentrerat 
sig på. Medan det som annars kan diskuteras och problematiseras, nämligen den 
pedagogiska organiseringens betydelse i sin kontext, vetenskapsteoretiska och 
metodiska diskussioner och reflektioner, gällande hur man hanterar och förstår sig 
själv som lärare vid universitetet, som forskare i ett ämne, som student undersöka 
något man undrar över, t. ex. hur man förstår själva ämnet och dess sociala kontext  
osv., har över huvudtaget inte problematiserats eller diskuterats, trots att det, om 
något, skulle få en konkret praktisk pedagogisk betydelse och innebära en 
förändring utifrån den målsättning man hade. Det skulle t. ex. ha betytt, att de olika 
ämnena eller disciplinerna inom den medicinska fakulteten inte är så självklara 
som traditionen och lärarna ser det, men också kunna utmanas av pedagogiskt 
nytänkande. T. ex. att man kan ha en annan uppfattning om kroppens funktioner, 
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som något annat än ett västerländskt deskriptivt ämne, bl.a. om man genomförde, 
vilket man har som intention, Problem Based Learning, dvs PBL som något annat 
än en ren ideologi, har faktiskt inte övervägts eller reflekterats kring i gruppen. 
Men det skulle då också kräva, att t.ex. ämnet anatomi och fysiologi inte behandlas 
endast rent deskriptivt, utan att man också rent vetenskapsteoretiskt och metodiskt 
utarbetar tillgång till olika sätt att beskriva kroppens uppbyggnad, struktur osv, 
utifrån olika vetenskapssyner och kulturer mm. Därtill skulle man också ta in de 
implikationer detta har gällande konkret klinisk praktik, förståelsen av och synen 
på hälsa och sjukdom, behandlings- analys-, vård-, omvårdnad-, 
sjukgymnastarbetares möjligheter och begränsningar osv., och därmed även 
slutligen värdera vad som är viktigt inom en grundutbildning inom den medicinska 
fakulteten.  

Man föreställer sig också i förlängningen av detta att, ett viktigt pedagogiskt 
redskap, som värdering av om undervisningen varit lyckad eller ej, värderat av de 
studenter som genomgått en kurs, skall ligga till grund och vara ett rättesnöre för 
kommande kurs. Därmed förlorar man det mål man har med PBL, som innebär att 
man bör utgå från de aktuella studenternas förutsättningar, inte de tidigare 
studenternas förutsättningar. Man kan säga att kursvärdering endast lämpar sig till 
att värdera den kurs som är avslutad. Den bör inte vara ett rättesnöre för kommande 
kurs, då målet är PBL. Student- och lärarkonstellationerna är helt nya och det 
resultat som kan förväntas av lärande och undervisningssituationen är annorlunda. I 
ett längre perspektiv, kan man förstå den osäkerhet som några har visat, då de 
frågat om PIGGgruppens arbete är en ”papperskonstruktion” på grund av 
Högskoleverkets kritik, eller om man har ett reellt intresse för en förändring inom 
den medicinska fakulteten? Den miljon som budgeterades har inte används fullt ut, 
medan mindre utgifter som t. ex. fika, middag och litteratur bekostats av 
institutionerna och kansliet. Några har påpekat att pengarna skulle kunna ha blivit 
använda under arbetets gång, men att de inte haft en tanke på det, det togs först upp 
på PIGG-gruppens sista möte. 

Ett övervägande som gjorts, refererat till en grupp som arbetar under Donald 
Broady, professor på institutionen för Lärarutbildning som är knuten till 
Pedagogiska institutionen är, att man framöver i arbetet med PIGG tar hänsyn till 
de perspektiv, den grund och den starka internationella orientering som denna 
grupp utvecklat. Ett konkret förslag som gruppen har som önskemål inför 
framtiden är, att man anställer en person som kan fungera som en knutpunkt vid 
den medicinska fakulteten.   
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11. Bilagor 

Bilaga 1 

Samtalsguide för deltagarna i PIGG-gruppens arbete 
1) Vilken position har du inom ditt eget yrke/ämne? 
2) När man får ett uppdrag, är detta sätt att forma uppdraget ett bra sätt? 
3) Andra program? Vad är skillnaden mellan ert program och övriga? 
4) Vilka är problemen – eller inte problem? Gemensamma erfarenheter? 
5) Det var en student som var projektledare, vad var styrkan/svagheten i 

detta? 
6) Vad är nytt med denna arbetsgrupp? 
7) Hur kan det komma sig att det är legitimt med lika många studenter som 

lärare? Kan det ha att göra med att det handlar om pedagogik och inte 
t.ex.epidemiologi? 

8) Projektledaren är budgetansvarig, vad anser ni om detta? 
9) Hur kan det komma sig att det har blivit viktigt att diskutera pedagogik? - 

Har det med rekryteringen till ämnet att göra? 
10) Tror du att ert arbete kommer att förändra pedagogiken – förändra sättet att 

undervisa på? 
11) Om det handlade om undervisning i anatomi/fysiologi skulle studenterna 

ha samma inflytande? 
12) Vad är mätbart/ inte mätbart? – På lång sikt/på kort sikt? 
13) Core curriculum – har ni diskuterat det? Vad är viktigt/vad är inte viktigt? 
14) Att ha representanter från alla dessa program – vilken är skillnaden mellan 

de fem programmen? 
15) Något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Frågot till projektledaren: Johanna Solheim 
1) Om Rapporten efter projektet, som skrivs av projektledaren: 

- Finns det en färdig rapport? 
- Om inte, när förväntas den vara färdig? 
- Vilka bidrag har de enskilda medlemmarna gett till rapporten? 

2) Om tidsramen för arbetets genomförande: 
- Arbetet beräknades uppgå till en månad heltid för 

programrepresentanterna, fördelat på vårterminens månader – har 
deltagarna haft denna tid till arbetet? 

- Hur mycket tid verkar det som deltagarna lagt ner på arbetet? 
- Totalt – sett från gruppens samlade insats? 
- Specifikt inom de fem områdena? 

3) Om nya samarbetsavtal: 
- Vilka institutioner har ni ingått samarbetsavtal med? 
- Vilka programkommittéer har ni ingått samarbetsavtal med? 
- Vilka kursutvärderingsgrupper har ni ingått samarbetsavtal med? 
- Andra samarbetspartners? 

4) Vem är pedagogiskt ansvarig inom respektive institution/program? 

5) Finns det en programpedagog på alla utbildningsprogram? 
- Har denna programpedagog kontaktats? 

6) De budgeterade 50.000 skr/institution, totalt en miljon kronor: Är de 
pengarna förbrukade? 

- Exakt till vilka utgifter och aktiviteter har pengarna använts? 

7) Projektledaren skall rapportera till GRUNK och vara förbindelselänk 
mellan PIGG och GRUNK, till institutionerna samt till studenterna via e-
post och personliga möten. Hur har detta gått till? 

8) Vilka förslag finns till vidare arbete framöver? 

9) Avgränsningen av projektet: 
- Pedagogiska frågeställningar inom ramen för de nuvarande 

programmens utbildningsplaner – vilka är dessa frågeställningar? 
- Ett antal väl definierade punkter utifrån det pedagogiska 

idéprogrammet som gäller institutionernas arbete – vilka är dessa 
punkter? 

- Hur relateras dessa punkter till institutionernas arbete? 
- Vilka pedagogiska mätbara mål har man satt upp? 
- Hur visas det att man kan följa, under längre tid än själva projektet, 

dessa mål? 
- Förändringsarbetets genomslagskraft – mättes via grad av 

måluppfyllelse – hur då, konkret? 
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Bilaga 3 
Kompletterande guide för självkontroll – är uppgiften löst på respektive 
program?  

Frågor till projektledaren – men relaterat till det enskilda programmets lösning av 
uppgiften tillsammans med rapportskrivning: 

1) Har det tagits kontakt med kursutvärderingsgruppen på institutionen?92 
2) Har det tagits kontakt med tänkbara grupper som bearbetar likartade 

frågeställningar inom fakultetens grundutbildningar?93  
3) Om ja, med vilka då? 

Hur har ni inspirerat till att pedagogiska överväganden, så som de beskrivs i det 
pedagogiska idéprogrammet har en central roll på er egen institution?94 

                                                 
92Se Projektplan á 19.01.2000, avsnitt tre och fem.  
93Ibid, fjärde avsnittet 
94Ibid, tredje avsnittet 
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Bilaga 4: Utskrift av samtalen 

Bilaga 4.1: Samtal med projektledaren  

Johanna Solheim 
1) När man får ett uppdrag, är detta sätt att forma uppdraget ett bra 

sätt? Vad är nytt? 
- Att en student är gruppledare och koordinator samt projekt- och 

rapportansvarig. 
- Att studenter och lärare har varit på samma nivå. Ofta är det bara 

lärare, och så tar man en student med på köpet, men här har lärare 
och studenter arbetat med samma pondus och på lika villkor. 
Dessutom har projektledaren fått tid, lön och tillgång till kansliets 
faciliteter, dock ej kontor. 

- Tydlig projektform med tidsplan och mål 

Fakulteten är normalt bra på att lyssna till studenterna, men här har det varit ännu 
bättre. Kanske för att man från början markerade att studenterna var viktiga 
eftersom det var en student som blev utsedd till projektledare. Kanske för att 
pedagogik är ett sådant ämne, att studenternas mening är extra viktig. Hur då?  
Jo, för pedagogik är den ultimata gränsen, inkarnationen av en skärningspunkt 
mellan student och lärare. 

Vid utvärdering av pedagogik är kursutvärdering den allra viktigaste punkten, 
medan under andra förhållanden, som lokaler eller budget, då är det andra mätbara 
variabler som räknas. Det ligger också i tiden att ge studenterna inflytande. Det ser 
bra ut att ge studenterna inflytande. 

2) Projektledaren är budgetansvarig? 
Som framgår av projektbeskrivelsen, men det har inte varit så. Britt-Marie 
Jakobsson från kansliet som medlem av gruppen, har haft hand om pengarna. 
Johanna har inte varit budgetansvarig, det har Britt-Marie Jakobsson varit. 

3) Hur är det med rekryteringen? 
Rekryteringen har varit hög, och fler söker än det finns platser. 

4) Tror du att ert arbete kommer att förändra pedagogiken – förändra 
sättet att undervisa på? 

Vi har startat tankar, och processer och på vissa håll mätt en del resultat, men 
mycket är svårt att mäta på kort sikt, men på lång sikt. Bland annat för att det är 
svårt för en student att kontinuerligt vara med i en grupp över tid. 
Studentrepresentanter väljs för ½ - 1 år, medan lärarna kan väljas för tre år åt 
gången, eller de har en tjänst på heltid, medan studenterna jobbar på kvällarna. 

5) Om det handlade om undervisning i anatomi/fysiologi skulle 
studenterna ha samma inflytande? 

Om det handlade om att påverka själva ämnet, t.ex hur stor del undervisning så 
skulle det vara mer viktigt i fysiologi än anatomi, där det skulle vara lärare med 
forskningsförpliktelser som hade större inflytande, men studenterna skulle också 
vara representerade. 



 30  

Vad kan mätas – och vad kan inte mätas? 

Dels de tunga program vi startat, t.ex sjuksköterskeprogrammet, där kommer man 
att göra core-curriculum, det tar lång tid, men man har startat en grupp. 

Men enkla saker kan mätas, t.ex. studentinflytande på sjuksköterskeprogrammet, 
studentrepresentanter på sjuksköterskeprogrammet. 

6) Core curriculum? 
Kommer alla program att ha ett core curriculum? – Det började med att alla 
program skulle diskutera sina respektive problem, och flertalet tog då upp core 
curriculum. Sedan måste man prioritera och sjukgymnasterna har då prioriterat 
core curriculum högt på listan medan andra program har prioriterat det längre ner 
på listan. 

Vad var viktigt? 
Det som var viktigt valdes utifrån sammanfattningens 19 punkter, sedan gick man 
hem och diskuterade med sin egen programkommitté, studenterna och lärarna.  
Läkarprogrammet kunde inte göra på det sättet, man gick ut på institutionerna och 
planlade mer överordnat och grundläggande, och involverade lärarna från början. 

7) Att ha representanter från alla dessa program? 
Man har tidigare haft kommittéer med representanter från alla program på Med. 
fak. men nu finns det tre nya program: sjukgymnastprogrammet, 
sjuksköterskeprogrammet och biomedicinarprogrammet. 
Man har lärt sig mycket av varandra på grund av att man har så olika bakgrund, 
man kan säga att de tre nya programmen har större pedagogisk medvetenhet, 
medan de två äldre programmen (läkarprogrammet, biomedicinska 
analytikerprogrammet) har större grad av vetenskaplig tradition. Men det nya är att 
båda grupper skall ha mer av det de inte har. 
Att man har två grupper (3+2) ger nya perspektiv. 
(Bakgrunden: Det finns ett pedagogiskt idéprogram, p.g.a. att läkare fått kritik för 
sin pedagogik). 

8) Att lärare och studenter arbetar tillsammans på samma villkor, är det 
en bra arbetsform? 

Det blev en aha-upplevelse för de program som inte varit vana vid att ha 
studenterna med vid planeringen av utbildningen. 
På t.ex läkarprogrammet har man tidigare haft läkare och studenter med i samma 
kommitteéer och därför var det naturligt för dem att läkare och studenter var på 
samma nivå. 
Det blir mest fruktbart när de som valts till arbetet också har eller skaffar sig full 
uppbackning och mandat från sina egna grupper. 

9) Andra tankar? 
Det har varit viktigt för mig att jag har känt stöd från Bengt Gerdin och GRUNK. 
De har visat tydligt att de har förtroende för mig och det har gett mig trygghet i 
rollen som projektledare. 

10) Hur uppfattas det ute på institutionerna att en student leder 
projektet?  

Jag har blivit väldigt väl bemött och ibland kan det vara en fördel att vara student, 
jag får ställa ”dumma” frågor och är inte fast i en roll, har ingen belastande historia 
i organisationen. 
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Bilaga 4.2: Samtal med B-M Jacobsson och projektledaren 
Johanna Solheim 

1) Vilken position har du inom ditt eget yrke/ämne? 
Britt-Marie Jakobsson är ansvarig för alla fem programmen (ej professor, men 
administratör). Hon hade direktkontakt med Bengt Ekman – under programmets 
framväxt. Johanna sitter i GRUNK – en viktig faktor – att projektledaren har 
erfarenhet från GRUNK, dvs. från fler program än sitt eget. 

2) När man får ett uppdrag, är detta sätt att forma uppdraget ett bra 
sätt? 

Det här var något nytt. Ingen visste egentligen mer. Gruppen skulle implementera 
pedagogiska programmet, men ingen hade tänkt ut hur det skulle gå till. Det 
absolut viktigaste var att det skulle förankras. Hela verksamheten skulle veta vad 
den pedagogiska plattformen var, men hur det skulle gå till visste vi inte, det var 
Johannas egen tanke, om hur det skulle gå till, hur man skulle arbeta. 
När vi satt i gruppen första gången det tror jag blev –Johanna visste vad hon höll på 
med, och hon engagerade sig, som gjorde att det blev möjligt. 
Som student blir man smickrad, men också det att man är van vid att göra saker 
meddetsamma, på kvällen osv. för att när jag var student måste jag ställa 
omedelbara krav och uppföra mig på ett visst sätt. 
Just att Johanna var student, det var ett nytt grepp, det har aldrig förekommit 
tidigare. Det märktes att det var ett experiment. Som student hade Johanna ett eget 
arbetssätt. 

3) Andra program? Vad är skillnaden mellan ert program och övriga? 
I administrationen känner man till alla program, de har varit med om att skriva 
vägledningar, känner till alla program. 

4) Vilka är problemen – eller inte problem? Gemensamma erfarenheter? 
Ett problem är att man inte tillför diskussionen något, för att man inte vet vad de 
andra håller på med, vad de kan osv. Läkarprogrammet har hög status –säger de 
något så säger ingen emot, det kunde varit ett problem. Men de som deltog var 
mycket kompetenta och intresserade. 
Om man vetat mer om de enskilda programmen hade det funnits större 
diskussionsmöjligheter. 

5) Det var en student som var projektledare, vad var styrkan/svagheten i 
detta? 

Styrken: Spännande, för att det var något nytt. Viljan att göra något bra från alla 
håll ökar när det är något nytt. Kan ställa omedelbara frågor, såväl studenterna som 
lärarna, man använder kanske enklare termer och är inte fast i ett akademiskt språk. 
Budskapet blir det viktigaste. 
Svagheten: Ointresse från lärarrepresentanter kunde var en svaghet, men har inte 
varit det med Johanna som projektledare. 
Om diskussions- och kunskapsnivån kräver en högre akademisk kompetens hade 
det varit ett problem, men pedagogik kunde ingen och därför kunde alla. 
Bristande erfarenheter kan vara ett problem, men i gruppen var t.ex läkare ett stöd. 

6) Vad är nytt med denna arbetsgrupp? 
Att det var en student som var projektledare. Dessutom ett nytt arbetssätt, dvs. 
delegering och krav på gensvar från deltagarna. Projektledaren ville ha det 
förankrat hos deltagarna, och snabbheten och intensiteten var också något nytt. Det 
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var riktiga mötestider på två timmar, man satt inte en eftermiddag och ingenting 
hände. Det var tempo hela tiden. 

7) Hur kan det komma sig att det är legitimt med lika många studenter 
som lärare? – Kan det ha att göra med att det handlar om pedagogik 
och inte t.ex.epidemiologi? 

Det kan ha betydelse att det gäller pedagogik, och det är med rätta så att det är 
studenternas förmån att få insikt i sitt kommande yrke, och det får man genom 
pedagogiken. Studenterna betalar studielån osv. de är de viktigaste och därför hade 
det varit svårt om representationen varit ojämn. Studenterna satsar tid och pengar, 
medan lärarna får betalt. 
Inte inom epidemologin, där är det den vetenskapliga kompetensen som är det 
viktigaste, men det borde kunna framföras på ett pedagogiskt sätt, alla måste få rätt 
till pedagogisk utbildning oavsett. 
Det är inte det första för en som är utbildad epidemiologiskt att vara pedagog, men 
som student förstår man bara pedagogiken för det är där erfarenheterna finns. 

8) Projektledaren är budgetansvarig, vad anser ni om detta? 
Universitetets regler måste följas, och budgetansvaret finns på en oerhört hög nivå. 
Projektledaren har inte haft budgetansvar. Det måste attesteras – det har inget att 
göra med att vara student, men projektledaren var anställd av universitetet. Bara två 
har rätten att attestera. 
Det fanns 50.000 kronor, med stöd av Bengt Gerdin har projektledaren varit med 
och påverkat vad de pengarna skulle användas till. 

9) Hur kan det komma sig att det har blivit viktigt att diskutera 
pedagogik? - Har det med rekryteringen till ämnet att göra? 

Den direkta anledningen är högskoleverkets krav om pedagogiska meriter och 
statsmakternas beslut om ökat studentinflytande. 
Har det med rekryteringen att göra? 
Nej, bara nationellt, inte specifikt för Uppsala. Uppsala har varit traditionellt och 
gammalt, men man har eget studentinflytande. Och att pedagogiska meriter är 
viktiga har kommit från de små högskolorna och blivit till ett nationellt krav. 

10) Tror du att ert arbete kommer att förändra pedagogiken – förändra 
sättet att undervisa på? 

Detta projekt får absolut effekter i alla program, därför att det har varit så många 
människor inblandade som tyckt att detta är så viktigt. Därför fortsätter det. 

11) Om det handlade om undervisning i anatomi/fysiologi skulle 
studenterna ha samma inflytande? 

Jag tror inte det, det beror på, de har inte samma erfarenheter, kunskaper som 
ämnets professor. 
Den vetenskapliga kompetensen som professorn har, har inte kunnat ifrågasättas 
från en annan kultur. Rent formellt så utestänger vi inte inflytande, för alla 
studenter kan påverka kursplanen – men då skall man ha etablissemanget med, då 
är det en student mot 13 lärare.  

12) Vad är mätbart/ inte mätbart? – På lång sikt/på kort sikt? 
På kort sikt: Man kan mäta hos studenter och lärare om hur många som hört talas 
om det pedagogiska programmet, i vilken grad osv. 
På lång sikt: Via kursvärderingar, om det pedagogiska programmet får genomslag 
kommer det att märkas i kursvärderingarna, om hur studenterna upplever 
pedagogik jämfört med tidigare. 
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13) Core curriculum – har ni diskuterat det? Vad är viktigt/vad är inte 
viktigt? 

Vad var viktigt? beror på, det är ett legitimationsyrke, socialstyrelsen har vissa krav 
på vad det är man skall kunna, det är det man vill nå med ett curriculum, t.ex 
läkarfärdigheter, det är basen för auktorisation.  
Vad är inte viktigt? Det är inte viktigt i samma grad för icke yrkesutbuildningar. 

14) Att ha representanter från alla dessa program – vilken är skillnaden 
mellan de fem programmen? 

Skillnad redan vid antagningen till programmet, man kommer in på programmet 
med så olika erfarenheter – och man tror på läkarprogrammet att man har mer 
begåvade, i alla fall har man lättare med teoretiska texter och högre poäng, men 
även i diskussioner, där det handlar om kunskaper inom sitt eget område, då kan 
man mötas väldigt nära – och det är framtiden när det blir temautbildningar. 
Alla utbildningar har sitt kodspråk, men man måste förstå varandra. 
Man överväger ett basår och det har fallit väl ut. Man kan inte svara på det för som 
administratör känner man inte till kursplanernas alla detaljer. 

15) Något ni vill tillägga? 
Alla programrepresentanter sitter tillsammans och arbetar med samma sak. Det har 
aldrig hänt förr. Det är viktigt för att man möts ju i framtiden i yrkeslivet. Man 
måste kunna prata, diskutera osv. 
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Bilaga 4.3: Biomedicinarprogrammet  

Marie-Louise Bondesson (lärare) och Åsa Kälvesten (student) 

1) Vilken position har du inom ditt eget yrke/ämne? 
Har varit universitetslektor, sitter nu i programkommittéen som har valt Marie-
Louise för att hon är intresserad av pedagogiska frågor. Arbetar nu på sjukhuset 
som genetiker, dvs. forskningsarbete och sjukvård, klinisk diagnostik. Har tidigare 
varit mycket intresserad av studie- och utbildningsfrågor. 
Åsa är studeranderepresentant och går sista terminen. Har suttit i 
programkommittéen och varit engagerad i biomedicinska föreningen 
(studentförening). Har läst 20 poäng pedagogik, Mälardalen. 

2) När man får ett uppdrag, är detta sätt att forma uppdraget ett bra 
sätt? 

Det har varit jättebra för att det har varit lika många studenter som lärare. 
Studenternas synpunkter är viktiga för det är de som utsätts för undervisningen, 
och man själv som lärare är långt från det att bli utsatt för undervisning. 
Många olika undervisningsprogram har gett ett kontaktnät. Ofta arbetar man bara 
inom sitt eget program, medan här tvingas man till att få insikt i andras program 
inom samma fakultet. Och därmed kan man se hur andra metoder fungerar. 

3) Andra program? Vad är skillnaden mellan ert program och övriga? 
Läkarprogrammet har vi haft mest gemensamt med, haft samma lärare och haft 
föreläsningar tillsammans. De ligger nära varandra och har haft liknande program. 

4) Vilka är problemen – eller inte problem? Gemensamma erfarenheter? 
Vi har haft mycket katederundervisning, men man har diskuterat PBL. Man kan få 
en känsla av att vara skyldig om man inte har PBL. De har haft detta mer på andra 
program. En blandning av olika undervisningsformer är bäst. 

5) Det var en student som var projektledare, vad var styrkan/svagheten i 
detta? 

Styrkan: Johanna har gjort ett fantastiskt jobb, hon har ledaregenskaper och har 
varit bra på att leda diskussioner och samla ihop arbetet hela tiden. Har sett till att 
det fungerade, att rapporter kom ut i tid osv. Då hon är student har hon kunnat 
analysera problem från båda håll, från såväl lärares som studenternas håll. 
Svagheten: Svagheten är att en student har att kämpa mer med sin legitimitet för att 
bli tagen på allvar, men Johanna har förmått det. Skall man ha en student är 
studentens personliga kompetens viktig vid tillsättningen för att arbetet skall 
lyckas. Hos läraren följer en viss legitimitet på grund av ställningen automatiskt 
med. Men motsatsen kan också vara ett problem. Att läraren vet allt på förhand och 
redan har tagit ställning till olika sätt att undervisa på, relationer mm. 

6) Vad är nytt med denna arbetsgrupp? 
Att det är många program tillsammans (fem totalt). 
Att det är så stor studeranderepresentation. 

7) Hur kan det komma sig att det är legitimt med lika många studenter 
som lärare? – Kan det ha att göra med att det handlar om pedagogik 
och inte t.ex.epidemiologi? 

Gruppen är mycket liten, 10 personer representerar fem program. Det betyder att 
man tar ansvar, medan en stor grupp med t.ex fem representanter från vardera 
program knappast hade fungerat. 
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Kan det ha att göra med att det är pedagogik och inte epidemiologi? 
Alla som varit med i gruppen har varit intresserade av ämnet pedagogik, och man 
har haft ett gemensamt mål och en duktig gruppledare. Hade det t. ex varit ämnet 
biokemi, kunde man tänka sig att det också skulle fungera med en liten grupp, ett 
gemensamt mål och en likadan representation av studenter och lärare och en duktig 
ledare. 

8) Projektledaren är budgetansvarig, vad anser ni om detta? 
Pengar har varken varit av intresse eller ett problem. 

9) Hur kan det komma sig att det har blivit viktigt att diskutera 
pedagogik? - Har det med rekryteringen till ämnet att göra? 

Det har med Högskoleverkets kritik av Uppsala universitets Medicinska fakultet, 
och det ligger också i tiden att diskutera PBL. 
Det har dykt upp mycket nytt och konkurrerande inom medicin generellt, och 
också inom biomedicinska programmet och många andra närliggande program, 
dvs. man skall ha ett kvalificerat utbud som också är pedagogiskt argumenterat, 
man kan inte bara leva på traditioner längre. 

10) Tror du att ert arbete kommer att förändra pedagogiken – förändra 
sättet att undervisa på? 

Vi har påbörjat ett förändringsarbete och i och med att biomedicinska programmet 
skall göras om helt så finns här möjligheter till förändringar. 
Hade den gamla studieplanen legat kvar hade det varit svårare att bryta gamla 
strukturer. 

11) Om det handlade om undervisning i anatomi/fysiologi skulle 
studenterna ha samma inflytande? 

Det är lättare att ha en åsikt om pedagogik än att ha en åsikt om anatomi/fysiologi – 
man kan först efter kursen diskutera vad som är bra/dåligt i en kurs. Man kan inte 
som student planera en kurs som man inte vet vad den handlar om. Det måste de 
som kan ämnet/disciplinen göra. 

12) Vad är mätbart/ inte mätbart? – På lång sikt/på kort sikt? 
På kort sikt: Går ej att mäta. 
På lång sikt: Det finns ett förslag till hur man kan implementera det nya 
programmet, som skall utvärderas om ett till två år. 

13) Core curriculum – har ni diskuterat det? Vad är viktigt/vad är inte 
viktigt? 

Det finns inget core curriculum, och det diskuteras om det skall finnas ett core 
curriculum. Man önskar sig en mall för det, dvs. vad som skall ingå. En gemensam 
stuktur och flera core beroende på ämne, inte för hela programmet.  

14) Att ha representanter från alla dessa program – vilken är skillnaden 
mellan de fem programmen? 

Det var ett år sedan med. fak. blev så här stort. Biomedicinare får inte ett yrke efter 
utbildningen. Det är en forskarutbildning. Men de övriga skall klara ett yrke, och 
bli bra på det. 

15) Något ni vill tillägga? 
Nej. 
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Bilaga 4.4: Biomedicinska analytikerprogrammet  

Håkan Abrahmsson (lärare), studenten frånvarande 

1) Vilken position har du inom ditt eget yrke/ämne? 
Intregationsfrågor – integrera läkarlinjen, tillhörde tidigare en annan grupp som 
heter programkommittéen, som lärarrepresentant. Vald till pedagogikgruppen men 
ville inte vara med i pedagogikgruppen. Är med i integrationsgruppen. 

2) När man får ett uppdrag, är detta sätt att forma uppdraget ett bra 
sätt? 

Jag medverkade inte så mycket. Det var under vår mest hektiska tid, och därför 
deltog jag bara ett par gånger. Johanna är och var bra. 

3) Andra program? Vad är skillnaden mellan ert program och övriga? 
Bygger mycket på den biomedicinska tekniken, och att göra grovjobbet, med en 
god teoretisk bakgrund, Här är det t.ex kliniska fysiologer som har patientkontakt, 
medan övriga har mindre. 
Sjuksköterskeprogrammet bygger på patientkontakt och klinik. 
Sjukgymnastprogrammet, också mer patientkontakt – och de har egna patienter. 
Biomedicinprogrammet, mycket analyserande inom den biomedicinska metodiken 
och tolkning av analysresultat. 
Läkarprogrammet, det är ännu mer patientcentrerat och de har en mycket 
kvalificerad teoretisk bakggrund.  
Och längden på utbildningsprogrammet, vård är tre år, sjukgymnast likadant. 
Biomedicin tre-fyra år, jag är osäker. Biomedicinsk analytiker (tidigare 
laboratorieassistent) är tre år, läkarprogrammet är sex till sju år. 

4) Vilka är problemen – eller inte problem? Gemensamma erfarenheter? 
Det är bra med olikheter – och det som skulle intresserat mig var integrationen 
mellan de olika programmen, med de har så olika förkunskaper, så det är svårt.  
Mycket mer biokemi, mikrobiologi och molekylärbiologi, speciellt biokemi borde 
de ha mycket, mycket mer för de har inte det biokemiska språket – sjuksköterske- 
och sjukgymnaststudenterna saknar bakgrunden, speciellt de senare, de kan för lite 
biokemi och blir därför utanför. 
Sjuksköterskor och sjukgymnaster arbetar mycket med läkare och de behöver den 
biomedicinska bakgrunden, särskilt när man arbetar i projekt blir de utanför. 
Mer allmänt, som en grund, dock inte för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Gemensamma erfarenheter skulle vara bra. 

5) Det var en student som var projektledare, vad var styrkan/svagheten i 
detta? 

Det är inte viktigt vem det är, mer det allmänmänskliga. Det var bra med Johanna. 
Hon var entusiastisk och engagerad. Styrkan var Johannas entusiasm, och 
bakgrunden som student var inte viktig. Svagheten – ingen. 

6) Vad är nytt med denna arbetsgrupp? 
Bengt Gerdin – startade upp gruppen, en ”gammal” pedagog. 
Men vi har också gruppen med Donald Broady från ILU, och den har jag följt på 
avstånd, men den vinklingen skulle också varit med. Starka internationella 
kontakter, IT nätverk osv. Att hela tiden tänka: Jag som lärare tycker att något är 
bra, men hur upplevs det av studenten?  
Det finns en styrka omkring Donalds grupp, som vi kunde tänka oss att satsa på, 
om det verkligen skall vara något nytt. 
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7) Hur kan det komma sig att det är legitimt med lika många studenter 
som lärare? – Kan det ha att göra med att det handlar om pedagogik 
och inte t.ex. epidemiologi? 

Det är bara en styrka att det är på det sättet. Universitetsstudier måste vara till för 
studenterna och inte enbart för lärarna. Jag var själv med på 70-talet i ett 
gymnasieprojekt med många studenter, det är bara bra. 
- Kan det ha att göra med att det handlar om pedagogik och inte t.ex 
epidemiologi? 
Nej, för att pedagogiken är allmän. Det är lättare för en student att ha åsikter om 
pedagogik och studenten kan påverka mera, medan inom epidemiologi där ska man 
ha en ämnesanknytning, det är svårare för de studerande, men etiska aspekter kan 
de ha som student, men inte bakgrunden. I en sådan grupp måste de vara mer 
ämneskunniga. 
I etiska och pedagogiska frågor kan det vara studenter med, men ett ämne de inte 
vet något om kan de inte påverka. 

8) Projektledaren är budgetansvarig, vad anser ni om detta? 
Jag vet inget om hur pengarna använts. Johanna var anställd och vi åt tillsammans 
ett par gånger, men för övrigt vet jag inget om hur pengarna använts. 

9) Hur kan det komma sig att det har blivit viktigt att diskutera 
pedagogik? - Har det med rekryteringen till ämnet att göra? 

Det är alltid viktigt, men genom PIGG-gruppen kom det med på alla lärarmöten. 
Vi gick igenom de 19 punkterna från programmet på lärarmötena och diskuterade 
mycket pedagogik. 

10) Tror du att ert arbete kommer att förändra pedagogiken – förändra 
sättet att undervisa på? 

Man funderar ännu mera på pedagogikska frågor. 

11) Om det handlade om undervisning i anatomi/fysiologi skulle 
studenterna ha samma inflytande? 

Nej – de vet inte så mycket om anatomi/fysiologi. De som har haft kurserna har 
hållit på i många år och det är bättre att kurserna utvärderas. Varje kurs inleds med 
förra årets utvärdering och sedan får studenterna utvärdera. De som har kurserna 
har kört i många år och det är bättre att de utvärderar.  

12) Vad är mätbart/ inte mätbart? – På lång sikt/på kort sikt? 
På kort sikt: Vi har inte ändrat mycket, därför att det på alla program är en ständig 
utveckling, men core curriculum har vi definitionsmässigt utvecklat. 
På lång sikt: De flesta lärare vet att det blir högre krav och att vi får bättre 
studenter, vi har högre krav till intagningen och därför måste vi ändra programmet. 
Vi har själva skärpt kraven. 
Inom sjuksköterskeprogrammet är skillnaderna mycket stora – och det är svårt att 
ha en pedagogik som passar alla. 

13) Core curriculum – har ni diskuterat det? Vad är viktigt/vad är inte 
viktigt? 

Dels har det betydelse som ord, som definition, så man vet vad man sysslar med 
rent definitionsmässigt. 
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14) Att ha representanter från alla dessa program – vilken är skillnaden 
mellan de fem programmen? 

Man har en viss uppfattning – det är svårare för lärarna på sjukgymnastik- och 
sjuksköterskeprogrammen att undervisa för studenterna har så olika bakgrund. 
Man har provat att utvärdera och fått veta att nivån är för hög, men det är under 
gymnasienivå, studenterna är för dåligt förberedda från gymnasiet. 

15) Något ni vill tillägga? 
Viktigt att man har aktualiserat det pedagogiska tänkandet, att det ständigt finns 
med. Förr var det nästan negativt att tänka på pedagogiken, medan nu har den 
större status. Underligt att de studerande inte är mer intresserade. 
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Bilaga 4.5: Läkarprogrammet  

Christina Halford (lärare) och Kalle Forneus och Ingrid Hammarsted 

1) Vilken position har du inom ditt eget yrke/ämne? 
Christina (lärare): klinisk assistent och läkare under en specialistutbildning inom 
socialmedicin. Forskning och undervisning som universitetsklinik. 
Landstingsanställd på en klinik inom universitetet. 
Kursledare och inblandad i läkarprogrammet. Då idéprogrammet skickades på 
remiss skrev jag en individuell kommentar för det var avtalat att det inte skulle 
göras något gemensamt uttalande. 
Ingrid: (student på termin 5, läkarprogrammet): aktiv i studierådet och olika 
arbetsutskott. Där fördelades vilka studenter som skulle ingå i olika grupper. 
Förutom Kalle, som gåt termin 4, dvs. det är två studentrepresentanter på grund av 
för mycket arbete för studenterna. Det har aldrig varit någon diskussion om det. 

2) När man får ett uppdrag, är detta sätt att forma uppdraget ett bra 
sätt? 

Det är ett bra sätt. Viktigt att något händer. PIGG – innan idéprogrammet kan 
implementeras måste man ha en distinkt grupp. 
Att tillsätta en grupp som distinkt skall fundera över hur man skall implementera 
idéprogrammet, gör att det ges större förutsättningar för att måldokumentet lite 
snabbare potentiellt skall kunna implementeras. 
Vi tycker att vi som studenter vet för lite om allt sådant och att jobba med Christina 
var en chans att lära sig mer om det. 
Att studenter och lärare jobbade tillsammans – är viktigt, en gemensam möjlighet. 
Det är faktiskt fler studenter än lärare – dvs. en stor balans. 
Vi upplever ofta som studenter att vi arbetar på fritiden vid sidan av studierna, men 
här arbetade vi tillsammans med lärarna, mer strukturerat, mera ”kött på benen”, 
mot samma mål. 

3) Andra program? Vad är skillnaden mellan ert program och övriga? 
Vi har arbetat länge med studieråd och har aktiva studenter, medan de övriga var 
ovana med studentarbete. 
Läkarprogrammet är större, kanske 700-800 personer är inblandade i 
undervisningen, cirka 70-80 är inblandade i kursledaransvar, och man kan ha en 
kurs, där ansvaret för kursen hör till olika institutioner (t.ex medicinsk vetenskap 
och folkhälsovetenskap). 
En av bristerna är att vi inte har beskrivit varandras program – men vi har en mer 
homogen lärargrupp. 10-15% är anställda som lärare, medan resten är anställda i en 
klinisk position, men av betydelse för studenterna. 
Vi har 10 institutioner medan sjukgymnast- och sjuksköterskeprogammet bara har 
en institution. 
Läkarprogrammet har också läkare, kliniska forskare som lärargrupper. Det är en 
heterogen grupp och minoriteter är utsatta. Medan de övriga programmen har t.ex 
bara sjuksköterskor anställda. 
Vi såg det som att vi skulle så en tanke, dvs. en pedagogisk grundsyn, medan de 
övriga ville arbeta mer specifikt, och utgick mer distinkt från de 19 målen medan 
läkargruppen ville diskutera den pedagogiska grundsynen, hur man når målen i en 
förlängning. 
Vi har inte mandat till att säga att nu skall ni göra si eller så på läkarprogrammet, 
men vi kunde lägga fram vad som kan diskuteras. Och sätta igång 
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förändringsarbetet dvs. skapa en dialog och inte ett pedagogiskt direktiv, dvs. det 
gäller att inte arbeta förmedlingspedagogiskt med PBL, hela idén med PBL är att 
erkänna subjektets egen formulering. 
Ett sätt att se på förändringsarbetet, som tar subjektet på allvar. Varje institution 
måste därför också få lov att arbeta på olika sätt. 

4) Vilka är problemen – eller inte problem? Gemensamma erfarenheter? 
Det har inte varit varken problem eller motsättningar, men vi har heller inte dragit 
särskilt mycket nytta av varandra. 
Utifrån tanken om samverkan – inte ökat förståelsen för förutsättningarna inom 
respektive program, inte använt tid till att lära av varandra i gruppen som man 
potentiellt kunnat göra, inte heller skapat gemensamma kurser, bl a för att det inte 
ingick i projektplanen, att utvecklingen skulle ske innanför de existerande 
programmens utbildningsplaner. Andra förhållanden var mer viktiga, att finna en 
pedagogisk grundsyn och en implementering av den. 

5) Det var en student som var projektledare, vad var styrkan/svagheten i 
detta? 

Det beror på vem det är, och vilket mandat man har till att bestämma. Och hur stor 
erfarenhet man har av att leda ett projekt. 
Själva arbetet är personberoende, medan mandatet kan tilldelas. 
I denna grupp var det en styrka därför att Johanna var duktig och neutral. 
Styrkan: en god vän, styrkte diskussionerna också utanför mötena. Genom att välja 
en student, hon uppfattades inte som hotfull, därför att hon kom från biomedicin, 
hon är okontroversiell i sig. Johanna var den mest neutrala på grund av att hon kom 
från biomedicin. 
Svagheten: Men hon fick en ganska svår roll, för mandatet fanns slutligen hos 
Bengt Gerdin. 

6) Vad är nytt med denna arbetsgrupp? 
Det gemensamma att t.ex skriva brev tillsammans, lärare och studenter. 

7) Hur kan det komma sig att det är legitimt med lika många studenter 
som lärare? – Kan det ha att göra med att det handlar om pedagogik 
och inte t.ex.epidemiologi? 

Det är svårt att rekrytera studenter, det har kanske alltid varit legitimt, då studenter 
ingår i arbetet, och det har alltid setts positivt. 
– Kan det ha att göra med att det är pedagogik och inte t.ex epidemiologi? 
Det finns kanske en brist på intresse hos lärarna när det handlar om pedagogik. 
Man kan vara intresserad, men har dåligt med tid och man tjänar inga pengar på 
det. 
Inom olika kurser samlar man ett års kurser som utvärderas inom ett ämnesområde, 
där deltagarna ger feedback. Man tar t.ex slumpvis sex kurser. 
Men att diskutera ämnesinnehållet är svårt för studenterna, medan på pedagogiken 
kan de ge feedback. 
Det är väldigt olika hur långt man kommit inom de olika kurserna, med tanke på 
studentrepresentation – där är problemet att studenterna är svåra att rekrytera. 
Studenterna arbetar på fritiden, medan lärarna på arbetstid. 

8) Projektledaren är budgetansvarig, vad anser ni om detta? 
Projektledaren har hänvisat till Bengt Gerdin. Man har fått småpengar till fika och 
böcker, ca. 500 kronor. Budgeten har inte varit aktuell, man är inte van vid 
budgettänkande inom kvalitetssäkringsarbete. 
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9) Hur kan det komma sig att det har blivit viktigt att diskutera 
pedagogik? - Har det med rekryteringen till ämnet att göra? 

Det handlar om kvaliteten av det arbete man utför, och inte ett ämnesområde. Men 
t.ex Högskoleverkets utvärdering kan ha inspirerat. Linköpingsmodellen har också 
diskuterats. 
Men det handlar också om att diskutera utvecklingen mellan forskare/läkare. 
Pedagogik utifrån ett vetenskapligt perspektiv har inte diskuterats, mest kvalitet 
generellt sett. Brist på motivation hos studenter. 
Utbildningens uppläggning har diskuterats mycket och där har pedagogik varit 
centralt. 
Ofta kommer styrmedel in, om jag skall förbereda min undervisning bättre, måste 
jag också har mer ekonomi till det. 
Läkarprogrammet har inte en pedagogisk utbildning och de känner därför behovet. 
Men pedagogiska diskussioner förekommer också överallt på grundutbildningen. 
Frågan är hur det kommer sig att det dyker upp först nu? 
Har det med rekryteringen till ämnet att göra? 
Poängen har alltid legat högt, folk söker till Uppsala oavsett. Det är fortfarande 
svårt att komma in i Uppsala. 
Man överväger att centalisera läkarutbildningar till vissa platser. 
Det är fler kvinnor på läkarutbildningen nu än tidigare. 

10) Tror du att ert arbete kommer att förändra pedagogiken – förändra 
sättet att undervisa på? 

Nej, det var inte heller meningen, min mening var att väcka diskussioner och väcka 
frågor. Alla delar är viktiga annars kommer man ingenstans. 
Det har väckts diskussioner omkring mål- och utvecklingsarbete, som är potentiellt 
för att skapa förändring. Att reflektera och diskutera. Vi har inte nått 700, men ca 
70-80 personer och framför allt kursledare och pedagogiskt ansvariga. 

11) Om det handlade om undervisning i anatomi/fysiologi skulle 
studenterna ha samma inflytande? 

Ja – men det är skillnad mellan kurserna, och det betyder något vem som är 
kursledare och att några lyssnar på kritiken. 

12) Vad är mätbart/ inte mätbart? – På lång sikt/på kort sikt? 
På kort sikt: Under senhösten skulle man utvärdera pedagogiken på 
grundutbildningen. Om det blir spin-off effekter, om man tänker arbeta vidare med 
de pedagogiska tankarna, t. ex arbetar vi i linje med våra mål. Dvs. 
kvalitetssäkring, kvalitetsutvecklingsarbete mm. 
På lång sikt: Det är svårt att svara på, man måste följa implementeringsprocessen i 
sig – och det är svårt att isolera PIGG-arbetet och visa dess effekt. 

13) Core curriculum – har ni diskuterat det? Vad är viktigt/vad är inte 
viktigt? 

Det finns en studentgrupp som diskuterar det tillsammans med andra 
studentgrupper i Sverige och det finns en lärargrupp och man diskuterar det på 
lärardagar. 
Vad var viktigt? Inom yrkesutbildning är det viktigt. Det skall finnas kärnområden. 
PBL blir en möjlighet bland andra rent didaktiskt. Med en konstuktivistisk 
kunskapssyn där man samtalar och aktivt jobbar med något och ställer frågor. Allt 
skall finnas med så man inte väljer bort att ha ögon för annat. Man skall jobba lika 
bra som läkare oavsett vilken pedagogik som presenteras. 
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14) Att ha representanter från alla dessa program – vilken är skillnaden 
mellan de fem programmen? 

Sjuksköterskeprogrammet har mer pedagogik i sin grundutbildning – de har mer 
humanistiska delar i grundutbildningen. Biomedicinarprogrammet är inte en 
specifik yrkesutbildning, men man lär ut ett sätt att jobba, och väljer själv hur det 
ska gå till. Lärarna har en pedagogisk utbildning. 
På sjukgymnastprogrammet är det mindre lärargrupper, men de har praktik, medan 
man på läkarprogrammet har utbildningen förlagd till avdelningarna. De är mer 
humanister än vad läkarna är som helhet. 
På biomedicinarprogrammet har man forskare som lärare. Här har man minst 
humanistiska inslag. Biomedicinarna vat vad de gör, men inte vad de läser, en 
specifik yrkesutbildning. 
På läkarprogrammet diskuteras mer humanistiska kunskaper. 

15) Något ni vill tillägga? 
Vi fortsätter i höst – arbetet är inte avslutat.. 
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Bilaga 4.6: Sjukgymnastprogrammet  

Gerd Tegler - studenten Maria Clenert kom inte eftersom hon börjat arbeta utanför 
Uppsala och avslutat utbildningen. 

1) Vilken position har du inom ditt eget yrke/ämne? 
Gerd Tegler är lärare på sjukgymnastutbildningen, programpedagog och vice 
ordförande i programkommitéen. Vald av programkommittéen. Studenten Maria 
Clenert satt i studierådet och i grundutbildningskommittéen, formellt vald av 
studierådet. Hon har avslutat utbildningen som fysioterapeut, och arbetar på annan 
plats, och finns ej kvar i Uppsala längre. 

2) När man får ett uppdrag, är detta sätt att forma uppdraget ett bra 
sätt? 

En sak är att det är en student som fått uppdraget, det var intressant. Hon var 
dessutom duktig. Ett sådant val skall gå officiellt till programkommittéen och skall 
vara representant för både lärare och studenter. 
Om man tycker att ett uppdrag är meningsfullt, så kan man bli engagerad och se sig 
som representant för sin grupp, att man förankrar sina tankar i sin grupp, så är det 
gruppens synpunkter och inte bara att man ser till sina egna synpunkter. 

3) Andra program? Vad är skillnaden mellan ert program och övriga? 
Det är stora skillnader. En är att man har olika erfarenheter av pedagogik, då det är 
ett pedagogiskt program som skall implementeras, t.ex det att lärarna på 
sjukgymnastprogrammet har tre terminers lärarutbildning, de har en pedagogisk 
utbildning. De medicinska lärarna på läkarprogrammet och 
biomedicinarprogrammet har så vitt vi vet ingen pedagogisk utbildning. 
Vår enhet är mycket liten och tätt sammanhållen, van vid att arbeta i mindre 
grupper, medan läkarna på läkarprogrammet har många att samarbeta med och 
sjuksköterskeutbildningen – också många människor. Men biomedicin det är en 
annan slags utbildning. Den är mycket extremt naturvetenskaplig, lärarna är 
naturvetare. 
Hos oss är det både naturvetenskaplig, humanistisk och socialvetenskaplig 
inriktning. Man har t.ex läst extra pedagogik, psykologi eller fysiologi, men så är 
det inte för biomedicinarna. 
Jag har det ganska lätt i gruppen, för att vi redan hade förankrat en del pedagogik i 
vår grupp. 

4) Vilka är problemen – eller inte problem? Gemensamma erfarenheter? 
Det är inte störande, det är givande när alla inte har samma erfarenheter eller 
synpunkter, det krävs inte heller att man skall göra precis samma val. Och vi har 
valt helt olika. 

5) Det var en student som var projektledare, vad var styrkan/svagheten i 
detta? 

Styrkan: Studentperspektivet är viktigt att lyfta fram, och det får en stor 
genomslagskraft när det är en student som är projektledare. Som man själv lärt 
antar man är det rätta sättet, även om man själv inte nödvändigtvis har undersökt 
hur man vet det. 
Svagheten: Med andra ord Johanna: ingen begränsning i detta fall. Hjälpsam, snabb 
att svara på mail, snabbt tar på sig misstag osv. Utan prestige. Mycket duktig, 
lyhörd och respektfull. Det skulle kunnat bli motsättningar om man inte valt en 
klok student, men detsamma hade gällt om det varit en lärare. 
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6) Vad är nytt med denna arbetsgrupp? 
Alla program var med och en lärar- och en studentrepresentant var med. En sådan 
grupp har jag inte tidigare suttit i. 

7) Hur kan det komma sig att det är legitimt med lika många studenter 
som lärare? – Kan det ha att göra med att det handlar om pedagogik 
och inte t.ex.epidemiologi? 

Gruppen blev ändå väldigt stor, skulle man ha studenter med så var det inte möjligt 
med en större grupp, när det redan är fem representanter, en från vardera program. 
Man kan inte arbeta i en större grupp. 

Kan det ha att göra med att det handlar om pedagogik och inte t.ex.epidemiologi? 
Det beror på vad uppgiften är. 

8) Projektledaren är budgetansvarig, vad anser ni om detta? 
Jag förstår inte det upplägget, vad skall pengarna användas till. Jag tycker det var 
väldigt oklart. De pengar som blev använda till t.ex kaffe, middag mm. hade 
Johanna ansvar för. Men arbetstiden blev de enskilda programmen ansvariga för, 
pengarna har inte använts. 
De skulle användas till integrering, och man kan undra vad det betyder? Detta är 
inte besvarat. Medicinarna skulle undervisa mer på de övriga programmen, men de 
gör det tillräckligt mycket redan. 
Det är inte tal om att vi skall in och undervisa läkarna. Eller om man beslutade på 
fakultetsnivå att alla skulle t.ex ha en grundkurs i vetenskapsteori, filosofi, etik etc. 

9) Hur kan det komma sig att det har blivit viktigt att diskutera 
pedagogik? - Har det med rekryteringen till ämnet att göra? 

Det är ingen merit att vara pedagog inom universitetet. Det är risk att diskutera 
pedagogik kan försvinna. 
Har det med rekryteringen till studier att göra? Nej. 

10) Tror du att ert arbete kommer att förändra pedagogiken – förändra 
sättet att undervisa på? 

Det hoppas jag. Det måste räknas – vi måste implementera och det betyder att vi 
arbetar med våra metoder. Det finns saker vi kan förändra lite grann, t.ex låta 
studenterna få större ansvar. Vi tror att studenterna lär på bestämda sätt, men de lär 
på många olika sätt och det skall finnas utrymme för det. 
Att det blev färre schemalagda timmar. Och att reflektionstiden ökade och lärarna 
fick mer tid till egen forskning, egna projekt, så att man därmed kommer in i en bra 
spiral. 
Nu undervisar man 15 timmar per student. Det är för mycket, t.ex undervisar man 
från 9-17 den ena veckan och sedan är nästa vecka undervisningsfri. 

11) Om det handlade om undervisning i anatomi/fysiologi skulle 
studenterna ha samma inflytande? 

Nej, för att grundinnehållet det måste man som ämnesansvarig lärare ta ansvar för, 
men hur man lär sig det, där kan man få stor frihet. 
Ämnet definierar inte den pedagogiska tillgången. Det berör om man skall ha 
förståelse eller detaljkunskap. 

12) Vad är mätbart/ inte mätbart? – På lång sikt/på kort sikt? 
På kort sikt: Man har beslutat ett sätt att arbeta på. Vilka två punkter man skall 
arbeta med, men inte en prioritering i tid, det har att göra med hur mycket pengar vi 
har till förfogande. 
Det ena är att göra ett core curriculum i huvudämnet: sjukgymnastik, och att 
minska antalet undervisningstimmar. 
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På lång sikt: skall det utvecklas nya kursplaner i sjukgymnastikprogrammet, och 
ett närmare samarbete med klinikerna, som skall delta i detta arbete från början. 

13) Core curriculum – har ni diskuterat det? Vad är viktigt/vad är inte 
viktigt? 

Ja. 
Vad är viktigt?  
Att vi så långt det är möjligt är teoribaserade, så det blir så pålitligt som möjligt. 
Det finns inte idag, det finns mycket erfarenhetsbaserad kunskap – den skall inte 
kastas bort. 
Sedan skall det vara arbetsmetoder som passar i modern verksamhet, därför att vi 
har en verksamhet som är annorlunda nu och kommer att vara annorlunda framöver 
och det vet de kliniska kollegorna mer om än vi. Snarare än detaljer skall det 
handla om principer, hur man tänker, hur man drar slutsatser, det skall bli bättre. 
Det skall stämma med målen vi har med utbildningen. 
Vi lånar mycket och sätter ihop det till något vi kallar sjukgymnastik. Vi talar om 
stora och små rörelser, i kroppen och utanför kroppen. Att hjälpa människor att 
röra sig. 
Vad är inte viktigt? Detaljer är inte viktigt, bara viktigt när de kan sättas ihop till 
något meningsfullt. 

14) Att ha representanter från alla dessa program – vilken är skillnaden 
mellan de fem programmen? 

Olika bilder av erfarenhet på sjukhuset, men det har inte varit en del i 
arbetsprocessen, men indirekt. Var och en pratade om sitt program. 
Medicin, biomedicin , bioanalytiker – där är de mycket naturvetenskapligt 
orienterade och skolade. Medan inom sjuksköterske- och sjukgymnastprogrammen 
där är det bredare ämnesområden om än inte på så djup bas. Mer human- och 
socialvetenskapliga ämnen t.ex. psykologi och pedagogik, medan det har man inte i 
de andra programmen, synligt, men självfallet kan man tycka det är viktigt. 

15) Något ni vill tillägga? 
Det har varit roligt att vara med i gruppen. Att lära sig något om hur otroligt olika 
villkor vi har. Och också vad fel det kan bli när målen inte är klara, dvs. vad 
pengarna skall användas till. Förarbetet borde varit bättre, bättre genomtänkt. 
Om en fortsättning behövs – diskuterades. Det behövs en uppföljning, en slags 
kontroll. Hur långt har ni kommit, behöver ni hjälp. 
Är detta en pappersprodukt p.g.a. kritik från högskoleverket eller är det ett reellt 
intresse från ledningen, det vet man inte och man kan fundera över det? 
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Bilaga 4.7: Sjuksköterskeprogrammet  

Ingrid Heyman (lärare), Ellinor Månsson (student), Nellie Wahlgren (student) 

1) Vilken position har du inom ditt eget yrke/ämne? 
Student 1: 
Ordförande i sjuksköterskestudenternas studieråd. De som är intresserade får vara 
med. Sitter i Programkommittéen, Grundutbildningskommittéen, temadagsgrupp, 
samordnare i kursutvärderingsgruppen och kursutvärderingsrepresentant på 
personalgruppens möten mm.  
Ej i studentstyrelsen eller internationella styrelsen. 
Student 2: 
Sitter i grundutbildningskommittéen och i föreningen för 
sjuksköterskeprogrammet. 
Lärare: 
Ledamot i programkommittéen och studierektor för pedagogik i 
sjuksköterskeprogrammet, dvs. 20 poäng. 

2) När man får ett uppdrag, är detta sätt att forma uppdraget ett bra 
sätt? 

Alla har fått saker och ting uträttat. Men pedagogiska saker är för stort, och det har 
varit svårt att göra något konkret, men det har hänt konkreta saker, men inte så 
stora saker, som t.ex att anställa en professor. 
Som student – har man begränsad budget och begänsad makt att genomföra t.ex 
pedagogiska priset. Studenterna sitter inte med i alla organ t.ex biomedicinska 
analytiker studenter, sjuksköterskestudenter. Om man hade startat med en 
kartläggningav det som finns kunde man skaffat sig en överblick. 
Man kunde inte ha PIGG utan lärarrepresentanter. För lärarens del att få samarbeta 
med studenterna som man inte gör varje dag och att lärare och studenter från olika 
program arbetar tillsammans. 
Johanna har styrt mötena med att formidabelt grepp och stor kapacitet till glädje för 
oss som varit med. 
Om inte Johanna hade funnits så hade det gått långsammare. Hon var inställd på att 
det skulle lyckas och att inte ge upp. Både som student och som person. 

3) Andra program? Vad är skillnaden mellan ert program och övriga? 
Sjuksköterskeprogrammet är ett nytt program tillsammans med biomedicinska 
analytiker- och sjukgymnastprogrammet. De har inte vana att fungera på 
universitetsnivå. 
Medicinarna har större budget. Såväl i studierådet som för var lärare och var 
student. De har hållit på mycket med pedagogik tidigare, bland studenterna. 
De har kommit längre med förändringarna än vi. För oss tar det längre tid att 
komma med förändringarna. De behöver inte, de har redan t.ex. ett pedagogiskt 
pris. 
Hos oss finns det lärare som inte vet hur det går till på universitetet. 
Läkarstudenterna är mer engagerade än vi. För vi har inte de traditioner som de har. 
De har haft egen pub osv. – det är nytt med studenttraditioner och vi är mer 
splittrade än läkarstudenterna. Läkarstudenterna är mer medvetna om att göra 
karriär än vi på vårt program. 
Lärare: 
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På sjuksköterskeprogrammet har lärarna pratat pedagogik långt tidigare än hos de 
andra programmen, därtill är sjuksköterskeprogrammet en vårdutbildning som det 
inte är hos de övriga. 
Sjuksköterskeprogrammet har kommit lite längre, medan läkarprogrammet finns 
vid 10 olika institutioner, och det kan vara svårare. Det finns här en gammal 
pedagogisk tradition även om den inte är akademisk. Man är lyhörd för kritik t.ex 
med studeranderepresentanter i organen. 

4) Vilka är problemen – eller inte problem? Gemensamma erfarenheter? 
Studenterna på läkarprogrammet har kommit så långt man kan komma, medan så 
inte fallet var hos sjuksköterskorna. 
Läkarprogrammet har inte gjort så mycket för de hade det redan. Vi hade knappast 
kommit längre än vi kommit nu. Olika erfarenheter är berikande och har varit 
vitsen med det hela.T.ex sjukgymnastera har gjort ett core curriculum – utöver 
erfarenheterna. 

5) Det var en student som var projektledare, vad var styrkan/svagheten i 
detta? 

Styrkan: Att hon var student, med många kontakter – och mycket engagerad innan 
och en förmåga att kunna lyssna. Ett fast grepp om allting, väldigt effektiv. 
Dessutom var hon trevlig. Ringde och mailade och frågade hur det gick. 
Man gick inte miste om någon information. Ompysslad. Hos lyssnade respektfullt. 
Svagheten: Det kan vara att vi är på en annan nivå, vi har inte den lärarkontakten. 
Men Bengt Gerdin har hållit henne under vingarna. Det kan vara svårt att ha det här 
arbetet utan denna stöttning. Att man skall ha en mentor. Och han behövdes. 

6) Vad är nytt med denna arbetsgrupp? 
Det var en liten grupp, men konkret arbete och därför har det blivit effektivt. Men 
viktiga punkter, trots det gick det så fantastiskt bra. Och man kom fram till att 
kunna bgränsa stora områden och göra något av det. 
Man hade en bakomliggande ideologi och en lista man kunde utgå ifrån (19 
punkter) om vad som är viktigt att utgå ifrån. 
Vi fick se till att lärare och studenter skrev tillsammans, och det är också ovanligt 
och det är nytt och viktigt att arbetet skedde gemensamt. Ofta pratar men inte med 
varandra. Det initierades av Johanna att arbetet skulle ske tillsammans, lärare och 
studenter. 

7) Hur kan det komma sig att det är legitimt med lika många studenter 
som lärare? – Kan det ha att göra med att det handlar om pedagogik 
och inte t.ex.epidemiologi? 

För att det handlade om pedagogik, det måste bedrivas på både lärar- och 
studenthåll. För att kunna täcka in pedagogiken måste båda vara representerade.  
Oavsett om det är bra eller dålig pedagogik så drabbar det studenterna. 
Kan det ha att göra med att det handlar om pedagogik och inte t.ex.epidemiologi? 
Studenterna har inte samma kunskap om ämnet epidemiologi som om pedagogik. 

8) Projektledaren är budgetansvarig, vad anser ni om detta? 
Vi har bett om 50 000 för att kunna bjuda in alla som är engagerade i läkar- och 
sjuksköterskeprogrammet –nu. 
Vi kunde ha använt pengarna om vi tänkt på det. Det har inte varit uppe förrän nu 
på sista mötet. 

9) Hur kan det komma sig att det har blivit viktigt att diskutera 
pedagogik? - Har det med rekryteringen till ämnet att göra? 

För att saker och ting inte fungerar som de ska. Därför aktualiseras pedagogik. Vi 
når inte upp till ett idealprogram. Det har med införandet av PBL – om alla 
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kunskaper från 14 ämnen skall integreras. Pedagogik räknas nu likvärdigt med 
andra akademiska meriter. 
– Har det med rekryteringen till ämnet att göra? 
PBL – många tyckte det lät spännande – och vissa har sökt till Uppsala för att PBL 
fanns, tidigare – nu är det inte så – nu är det nummer två bland de fem första med 
tanke på intagningspoäng. Högre status. Samma intagningspoäng som till 
apotekarprogrammet. 

10) Tror du att ert arbete kommer att förändra pedagogiken – förändra 
sättet att undervisa på? 

Ja, i alla fall – förutom det där med pedagogiska priset. De uppmärksammar mer att 
det händer någonting. Man vill ha det, och sätta det bland sina meriter. Alla de som 
nomineras får läsa det som framställs som bra. Det betyder att de blir medvetna om 
hur de skall undervisa. 
Alla tentamina skall skrivas på avseende vad som är bra eller vad som är negativt. 
Man lyckas inte för att omvårdnadsämnet är så luddigt. 

11) Om det handlade om undervisning i anatomi/fysiologi skulle 
studenterna ha samma inflytande? 

På undervisningen – men inte ämneskonkret. Man har ingen kunskap om 
ämnesinnehållet. 
Detaljfrågor. 
Man ställer inte själv frågan om alternativa teorier, för att överleva i Sverige och 
Norden och på Akademiska Sjukhuset. 

12) Vad är mätbart/ inte mätbart? – På lång sikt/på kort sikt? 
På kort sikt: Pedagogiska priset. Representation i nämnder, styrelsen mm. Antalet 
godkända per examination. 
På lång sikt: Svårare, ej diskuterat ännu. 

13) Core curriculum – har ni diskuterat det? Vad är viktigt/vad är inte 
viktigt? 

Vad var viktigt? – 
Vad var inte viktigt – 

14) Att ha representanter från alla dessa program – vilken är skillnaden 
mellan de fem programmen? 

Det man hört från studenter och lärare – att vi inte har gått efter kursplanerna. 
Läkarutbildningen är dubbelt så lång som de andra. Deras upplägg och hur de läser 
är forskningsinriktat eller har en klinisk del. De har först teoriförberedelser och 
sedan klinisk praktik. Mer forskningsinriktat. 
Sjuksköterskeprogrammet – vi har tidigare patientkontakt. Vi integrerar allt från 
början. Vi kan inte välja om vi vill forska eller inte. Det är inte möjligt på 
sjuksköterskeprogrammet. Att vara med på forskning. Lärarna är inte 
forskningsaktiva. På sjukgymnastikprogrammet är det likadant som hos oss. 
Bioanalytiska programmet är nytt som har fått in forskning via laboratorier. 
Biomedicinare, de forskar väldigt tidigt och mer än läkare – där forskar flest, och 
går vidare med forskning. 
Sjuksköterskeprogrammet är bortskämt av vårdlärare som inte forskar. 
Om man skall forska vill man ha ett ämne man själv väljer. Ämnena ändras när 
man försöker göra något själv för att man skall göra saker som handledaren kan. 
Det är ej forskningsbefrämjande. Få forskar, och det är fem år sedan, de lär ut 
gamla saker och använder gamla metoder. 
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15) Något ni vill tillägga? 
Man skall inte lägga ner PIGG förrän man har uppfyllt målen – det är något man 
måste hålla på med hela tiden. Det pedagogiska ideprogrammet skall inte vara 
PIGG eller Johanna. 
Men det var bra att det var ett halvår – nu måste det bli andra villkor.  


