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Kunskapsförmedling mellan medarbetare i en lärandemiljö 
 
Inledning 
 
En fråga som ska besvaras i denna studie är, hur mer erfarna medarbetare i en verksamhet kan 
dela med sig av sina kunskaper till kollegor som inte har denna erfarenhet. Frågan bör ses som 
särskilt aktuell när äldre lärare och forskare ska gå i pension. Exempelvis har en lektor i ett 
ämne förutom sina studiekunskaper gjort kunskapande erfarenheter under hela sin verksam-
hetstid både när det gäller undervisning och forskning. Frågan är då: Hur gör man för att 
avdelningens övriga lärare ska dra nytta av dessa erfarenheter? Denna fråga ska besvaras 
liksom vad som också gäller för äldre lärare: Kan dessa undervisa för full maskin som i 
fornstora dagar? Att de intellektuellt sett kan göra det råder det knappast några tvivel om. 
Men hur är det fysiskt? Kanske vore en liten nertrappning av undervisningskravet värdefullt 
för vissa lärares hälsa. En nertrappning borde istället göra det möjligt att dessa kan hjälpa 
yngre lärare i sin kunskapsutveckling samtidigt som de själva får en lugnare arbetssituation?   
 
Frågorna att besvara är många. De blir inte färre om man betänker den erfarenhet jag gjorde i 
en av mina första intervjuer med en relativt nyanställd lärare. Samtalet kom att handla om ett 
helt annat kunskapsförmedlingsproblem. Vederbörande påpekade ett kunskapsbehov som 
hade mer att göra med hur det dagliga arbetet som lärare bör vara organiserat för att kunna 
lösa detta kunskapsproblem. Jag uppfattade problemet så pass allvarligt att jag beslöt att 
fokusera frågan om kunskapsförmedling något vidare än enbart till medarbetare som ska avgå 
i pension. Vad studien slutligen kommer att visa är att det också finns andra situationer i 
verksamheten där ett behov av kunskapsförmedling bör genomföras för att förbättra lärarar-
betets didaktiska kvalitet. Inom ett ämne har man exempelvis föreslagit att lärare något mer 
systematiskt ska besöka varandras lektioner. Så studien av frågan om kunskapsförmedling är 
därmed inte avgränsad till avgående lärares eventuella mentorskap. Fler viktiga frågor om 
kunskapsförmedling är aktuella. I undersökningen har fyra huvudfrågor studerats: När bör 
kunskapsförmedlingen genomföras och Hur bör kunskapsförmedlingen genomföras? Om det 
är aktuellt att det ska ske en kunskapsförmedling och klart hur denna ska göras har också 
följande frågor besvarats: Vad ska förmedlas och Varför ska denna kunskap förmedlas?  
 
Begreppet kunskapsförmedling är ur ett pedagogiskt perspektiv inte helt okontroversiellt. 
Genom att använda begreppet förmedling reagerar säkert en del pedagoger med rätta på att 
synen på lärande är något förenklad. Detta kan nämligen tolkas som att kunskap är fakta som 
en person lämnar över till någon annan som stoppar in denna i sin kunskapsmassa utan några 
som helst problem. Det är bara att ta emot kunskapen som ett paket på posten. Kunskapande 
enligt min mening är betydligt mer komplicerat än så. För att göra mina förslag till åtgärder 
för kunskapsförmedling trovärdiga ska mina antaganden om hur lärande går till att beskrivas. 
Annars vet inte läsaren vad jag bygger lösningarna på för teoretiska grunder. Åtgärdsförslagen 
redovisas i slutet av denna rapport.     
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Om kunskapande i lärande organisationer – några pedagogiska antaganden 
 
När någon får frågan om vad han eller hon har lärt sig, brukar vederbörande börja räkna upp 
vilka kurser som personen har gått och vad som lärts i skolan. Kunskapande hänförs därför 
ofta till formella situationer för lärande. Om sedan frågan ställs hur någon har lärt sig att tala 
sitt modersmål blir svaret ett annat. Då framgår det snart att det mesta har vi inte lärt oss i 
skolan. Hur har lärandet utanför skolan gått till och vad är förutsättningarna för det? Det går 
knappats att räkna med att den kunskap som bör förmedlas till medarbetarna på ett universitet 
alltid måste ske på olika kurser.  
 
Kunskapsförmedling mellan medarbetare i företag och liknande organisationer brukar ibland 
benämnas som lärande organisationer. Själv håller jag med den forskare som istället kallade 
nämnda fenomen för lärande i organisationen (Granberg, 1996). 
 
Mina teoretiska förklaringar till att det sker ett lärande i organisationen är hämtade från exem-
pelvis Schutz & Luckmann (1974) och Berger & Luckmann (1979). Varför vi lär oss beror på 
den sociala interaktion med andra människor och annat som pågår i vår omvärld. Vi lär oss 
därför ofta nya kunskaper när vi kommunicerar med andra människor och utför olika hand-
lingar i den verksamhet vi arbetar i. Avdelningsmöten är ett exempel på sammanhang där det 
sker kunskapsutbyten av administrativa frågor. Mycket av ämneskunskaper sprids emellertid 
inte där enligt mina erfarenheter. 
 
Sättet hur vi kommunicerar på har också stor betydelse för lärandet (Carlsson, 2000). Enligt 
Berger & Luckmann (1979) beror djupet på det vi lär oss, av andra och hur pass väl vi förstår 
dem, om kommunikationen sker som dialog face-to-face. Ju mer vi fjärmar oss från denna 
kommunikationsform desto sämre lär vi oss av varandra i organisationen. Denna kommuni-
kationsform kan inte ersättas av någon annan modell för kommunikation (Molander, 1993). 
Information som sprids med tekniska hjälpmedel, exempelvis Intranet, kan aldrig bidra till en 
så full förståelse av något som en dialog. Förutsättningarna att förmedla djupare kunskaper är 
sämre med teknik än med en dialog face-to-face (Carlsson, 2000). Därför är det viktigt att 
kanske utgå från att sätten som kunskapsförmedlingen ska gå till på inom universitetet måste 
differentieras. Hur det ska göras beror på vilken kvalitet och djup i kunskapen som medarbe-
tarna ska lära sig. Att vi ska utgå från att vårt Intranet ska kunna bidra till en lösning för all 
informationsspridning vid Karlstads universitet vore ett fatalt misstag. 
 
Studiens syfte och avgränsning 
 
Studien har som syfte att utreda och beskriva praktiska exempel på:  
 

• när kunskapsförmedling bör genomföras 
• hur kunskapsförmedling bör genomföras 
• vad som bör kunskapsförmedlas 
• varför kunskapen bör förmedlas 

 
Kännetecknade för exemplen på kunskapsförmedling är att dessa ska vara lätta att genomföra 
i praktiken både administrativt och ekonomiskt samt ha en klar kvalitetshöjande effekt för den 
forskning och undervisning som vi bedriver. Vidare bör de åtgärder som beslutas ses som 
något som ska ingå fortlöpande i verksamheten. När beslutade åtgärder för kunskaps-
förmedling ska tillämpas bör detta ske generellt över hela universitet. Vad jag nämligen 
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uppfattat under arbetet med intervjuerna är att vissa enheter har en exemplarisk kunskaps-
förmedlingspolicy i vissa frågor, medan att denna saknas helt inom andra. Om förmedlingen 
ska genomföras får detta inte bli en ambitionsfråga inom en avdelning. Därför är det viktigt 
att verksamhetschefer har lätt att följa upp att arbetet med kunskapsförmedlingen sker 
fortlöpande inom respektive avdelnings ansvarsområde.  
 
Ekonomiskt sett ska aktiviteterna för kunskapsförmedling ske utan alltför krävande resurser. 
Att dessa i alla lägen ska kunna genomföras utan extra kostnader för avdelningen eller 
verksamheten i termer av viss arbetstid är knappast troligt. Ändamålet med åtgärden måste 
därför bedömas med utgångspunkt från att den ska ge ett mervärde för undervisningen och 
forskningen som är större än resursinsatserna. Därför har mitt mål varit att föreslå lösningar 
som är relativt lätta att införa och följa upp. I samband med förslagen på lösningar har jag 
beskrivit fördelarna och nackdelarna med dessa när det gäller bidragen till undervisningen och 
forskningens kvalitet. 
 
Studien är avgränsad till behov av aktiviteter för kunskapsförmedling mellan medarbetare vid 
Karlstads universitet som påverkar undervisningens och forskningens kvalitet. Att fokus har 
satts på dessa två områden kan enkelt förklaras med att det är nämnda undervisning och 
forskning som ett universitet är till för. Men i denna vardag med undervisning och forskning 
uppstår ibland olika situationer där medarbetarna inte känner full tillfredsställelse med sig 
själva och situationen just därför de saknar kunskaper om denna vardag. Det behöver inte alls 
vara stora saker som uppstår, som mina exempel senare kommer att visa. Studien har därför 
avgränsats till dessa vardagsinterna kunskapsbehov, som, om dessa uppfylls, både bidrar till 
god arbetstrivsel och bättre kvalitet beträffande forskning och undervisning för såväl yngre 
som äldre medarbetare. 
 
 
Metod 
 
Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer och 15 intervjuer ligger till grund för 
studiens resultat. De som valts ut för att intervjuas är i första hand de som inom sitt ämne eller 
organisation har haft till uppgift att genomföra kunskapsförmedlande åtgärder. Jag har gjort 
förfrågningar på olika ämnen om vilka som har eller har haft en sådan roll.  Den intervjuade 
har exempelvis haft funktionen som mentor för nya lärare utan erfarenheter av undervisning. I 
sitt mentorskap har då mentorn genomfört någon typ av program för läraren. Andra som 
intervjuats är studierektorer som i sina arbetsuppgifter kommit i kontakt med frågor om 
kunskapsförmedling. En annan målgrupp för urvalet till intervjun har varit nya lärare och 
forskarstuderande. I den kategorin har dels ingått lärare/forskarstuderande med en ytterst kort 
anställningstid dels lärare/forskarstuderande som arbetat drygt ett år vid Karlstads universitet. 
Dessa två kategorier av medarbetare har jag bedömt kunnat bidra med kunskaper om hur det 
är att vara nyanställd vid Karlstads universitet och vilken information (kunskaper) som då 
behövs. Kunskaperna är viktiga för att man som nyanställd ska kunna fungera bra och bli så 
lite frustrerad som möjligt. En tredje målgrupp jag har intervjuat är äldre lärare och forskare 
som förutom att ha varit verksamma länge som lärare och forskare också varit drivande i 
kunskapsuppbyggnaden av sitt ämne och sina kurser. 
 
När intervjuerna genomfördes informerades den intervjuade om vad intervjun gällde, hur jag 
skulle gå tillväga och varför den genomfördes. Jag upplyste respondenterna om att svaren 
skulle behandlas anonymt. Jag använde ingen bandspelare. Istället gjorde jag anteckningar om 
de exempel på kunskapsförmedling som respondenterna beskrev för mig.  
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För att göra det enklare för mig att anteckna uppmanades respondenten att först nämna ett 
exempel på en typisk kunskapsförmedlingssituation som vederbörande känner till eller 
genomfört. Alternativt frågade jag efter vad de saknade information om i arbetet när något 
skulle utföras. Respondenten ombads att beskriva situationen för att sedan motivera med sin 
åsikt varför situationen var problematisk och vad man kunde uppnå om denna åtgärdades. 
Slutligen fick respondenten beskriva en lösning på hur situationen borde lösas exempelvis 
vilken information som önskades när kunskapsförmedling behövs, hur kunskapsförmedlingen 
bör genomföras, vad som bör kunskapsförmedlas och varför kunskapen bör förmedlas. 
Därefter upprepades mönstret beskriva situation, åsikt och lösning genom hela intervjun tills 
responden inte hade några nya exempel att tillägga. Sättet att arbeta med intervjuerna är 
inspirerade av Banaka (1981), Djupintervju, teknik och analys. 
 
Redovisningen har sedan genomförts på basis av anteckningarna. Vid själva redovisningen 
har jag kategoriserat exemplet på kunskapsförmedling utifrån vad innehållet i sig i grova drag 
uttrycker. Jag antar nämligen att kategorin kan vara en bra identitet på exemplet till hjälp vid 
eventuella diskussioner på avdelningsmöten och liknande. I de fall där respondenterna har 
tagit upp exempel på kunskapsförmedling som varit jämförbart lika har enbart ett exempel 
redovisats. Däremot, om respondenterna angett olika orsaker till samma exempel eller föresla-
git olika åtgärder för denna kunskapsöverföring, har samtliga skillnader redovisats under 
respektive exempel.    
 
 
Upplevda behov av kunskapsförmedling med exempel på lösningar 
 
Exemplen som respondenterna behandlat i intervjuerna redovisas principiellt på följande sätt 
även om vissa avvikelser förekommer. Efter kategorin som satts som rubrik på exemplet 
beskrivs en förklaring till kategorin. Därefter följer vad respondenten tagit upp om frågan 
gällande kunskapsförmedling. Exemplet avslutas med min diskussion om exemplet. Det bör 
påpekas att presentationen av innehållet som bör kunskapsförmedlas knappast alltid täcker 
detta innehåll fullständigt. Intervjuerna har inte tidsmässigt räckt till för att uppnå detta 
resultat. Därför föreslås, om förslaget på kunskapsförmedling ska tillämpas, att komplette-
rande intervjuer görs för att skapa en heltäckande bild av informationsbehovet.  
 
 
Kategori 1: Kunskapsförmedling mellan lärare som delar på undervisningen i en kurs 
 
Kunskapsförmedlingen bör ske till lärare som ska ansvara för undervisningen i en del av en 
kurs där flera andra lärare deltar. I problemställningen ingår också att kursledaren ofta finns 
på en annan avdelning och att kursen går över flera ämnesgränser. Situationen är inte heller 
helt ovanlig på lärarutbildningen. 
 
Upplevelsen av situationen är att vederbörande känner sig utlämnad och frustrerad och 
behöver använda mycket tid för att få fram önskad information.  
 
Kunskapsförmedlingsproblemet är: Hur ska läraren snabbt och enkelt få tag på all den infor-
mation som behövs om kursen för att kunna sätta sig in i hur kursen är organiserad och 
upplagd? Önskemålet är vidare att få veta mer om kursens helhet av det som ligger utanför det 
som personen själv ska undervisa om. 
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Önskad information är att få veta: 
• Vem ansvarar för kursen? 
• Vilka deltar i kursen? 
• Vilka är kursförutsättningarna (deltagare, kursplaner, scheman mm)? 

 
Möjliga idéer för att lösa detta samordningsproblem enligt respondenten är: 

• Det behövs tid för samordning 
• Tillgång till skiss och aktuella fakta över kursens upplägg och hur denna är 

organiserad 
• Lärarlag 

 
Ett påpekande om lärarlag är att det inte är lätt att vidmakthålla kontinuerliga lärarlag, mycket 
på grund av att tjänsteplaneringen bygger på terminsförordnanden. Därför är det knappast 
möjligt att alltid se ett lärarlag som lösning på denna kunskapsförmedling. 
 
 
Förslag på lösningar för kategori 1: Kunskapsförmedling mellan lärare som delar på 
undervisningen i en kurs 
 
När kunskapsförmedling bör genomföras 
När kunskapsförmedling ska genomföras mellan lärare enligt denna kategori bör denna göras 
vid lämplig tidpunkt innan kursen börjar. Tidpunkten bör väljas så att läraren ska kunna ha 
gott om tid för sin planering av kursen och för sin schemaläggning av den. Hur långt före och 
vid vilken tidpunkt det senast bör ske saknas det för närvarande svar på, vilket bör utredas 
vidare.  
 
Hur kunskapsförmedling bör genomföras 
Hur kunskapsförmedlingen ska göras, menar respondenten själv, skulle gå bra om det fanns 
en skriftlig skiss med aktuella fakta om kursen. Med hjälp av skissen skulle sedan läraren 
själv kunna ta initiativen för att få nödvändig information för sin planering. Ansvarig för att 
nödvändig information om kursen presenteras bör vara kursansvarig lärare. 
 
Nödvändiga kursfakta skulle kunna presenteras med datorstöd. En databas används redan vid 
en enhet för kunskapsförmedling enligt nämnda kategori. Där har man löst frågan om 
efterfrågade fakta om kurser genom att skapa en databas som innehåller kursfakta, kursens 
delmoment och struktur, vilka lärare som undervisar samt föreläsningarnas uppläggning o.s.v. 
En lösning på detta problem skulle således kunna vara att göra denna databas något mer 
publik och generell för hela universitetet. 
 
Vad som bör kunskapsförmedlas 
Enligt respondenten bör framgå vem ansvarar för kursen, vilka lärare som deltar i den och 
vilka kursförutsättningarna är (deltagare, kursplaner, scheman mm) samt aktuella fakta över 
kursens upplägg och hur denna är organiserad. Vilken ytterligare information som eventuellt 
bör finnas och hur ovan angiven information ska presenteras måste utredas vidare. 
 
Varför kunskapen bör förmedlas 
Förutom som respondenten säger att ovissheten skapar en frustration så tar arbetet med att 
söka informationen tid. Det senare går naturligtvis ut över lärarens egna kursförberedelser 
som naturligtvis kan påverka undervisningen negativt. 
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Kommentarer 
Beträffande denna kategori bör man kunna skapa en rutin för denna kunskapsförmedling som 
definitivt ska gå att genomföra utan större resursåtgång. Det finns definitivt mer att vinna 
både psykologiskt och didaktiskt på att underlaget för informationen finns tillgängligt än den 
resurs som behöver satsas för att lägga in kursinformationen i en databas. 
 
Respondenten pekar också på ett kunskapsförmedlingsproblem som har att göra med vilket 
innehåll som respektive lärare ska ta upp under kursen. Detta problem tas upp särskilt som 
nästa kategori. 
 
 
Kategori 2: Ett pedagogiskt kunskapsförmedlingsproblem mellan lärare som har delat 
undervisningsansvar beträffande innehållet 
 
Ett pedagogiskt kunskapsförmedlingsproblemproblem uppstår i de fall då förutsättningarna är 
att olika lärare ska ansvara för undervisningen i en kurs. Detta förhållande gäller såväl när 
lärarna arbetar inom samma ämne som när lärarna finns på olika ämnen. 
 
Upplevelsen av situationen är att vederbörande frågar sig bl.a. vad de andra lärarna tar upp för 
innehåll och säger om de begrepp som många gånger är gemensamma i kursen. Hur hänger 
den första lärarens innehåll ihop med nästa lärares? Vad har de andra lärarna sagt om 
begreppen? Har dessa begrepp berörts över huvud taget? Respondenten har enligt nämnd 
situation fått reaktioner från studenter att begreppen inte berörts tidigare under kursen, vilket 
man borde ha gjort. 
 
Kunskapsförmedlingsproblemet har betydelse för möjligheten att kunna skapa en pedagogisk 
progression i kursen som alla undervisande lärare är medvetna om. Hur ska de olika kursmo-
menten vävas samman så att de olika lärarna vet bättre vad de andra lärarna tar upp och 
varför? Ett annat problem är när lärare i kursen inte är medvetna om hur det egna perspektivet 
i undervisningen förhåller sig till andra lärares undervisningsperspektiv. Särskilt i lärarutbild-
ningen blir dessa perspektivskillnader tydliga när någon utgår från perspektivet ämneskun-
skaper och den andra läraren utgår från innehållet i ett didaktiskt perspektiv. Då kan följande 
uttalade höras från ämnesspecialisten: Va, tar du som didaktiker också upp litteraturen? 
 
Möjlig idé för att lösa detta kursdidaktiska problem är: 

• Lärarlagsträffar före kursstart som ska vara tidsangivna i schemat och obligatoriska 
• Möten för att diskutera den pedagogiska strategin och de olika lärarnas syften med 

undervisningen 
• Fördjupad dokumentation av kursplanering och pedagogiska läsanvisningar. 

 
För närvarande finns det inte tid för lärarlagsträffar i tjänsten enligt respondenten. Det saknas 
utrymme för detta. 
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Förslag på lösning för Kategori 2: Ett pedagogiskt kunskapsförmedlingsproblem mellan 
lärare som har delat undervisningsansvar beträffande innehållet 
 
När kunskapsförmedling bör genomföras 
Kunskapsförmedlingen mellan lärarna om vad de ska ta upp och hur bör senast genomföras i 
samband med kursstart. Att göra det så nära kursstart som möjligt kan göra det lättare för 
respektive lärare att komma ihåg vad kollegorna har sagt om sina avsnitt. 
 
Hur kunskapsförmedling bör genomföras 
Presentationen för varandra bör göras muntligt eftersom de andra då kan ställa frågor på inne-
hållet och få förtydliganden. Respondenten påpekar att den muntliga informationen borde 
kompletteras med en skriftlig dokumentation över innehållet. 
 
Inom en enhet vid universitetet genomförs att lärare, som har en gemensam kurs, samlas för 
en gemensam planering med lärarna och examinator. Detta görs före kursstart. Lärarna 
genomför olika presentationer för att visa de andra vad de behandlar. Dessutom samlas 
lärarna efter kursen för att göra en gemensam utvärdering. 
 
För att organisera nämnda kunskapsförmedling borde kursansvarig schemalägga träffen med 
övriga lärare. Det borde vara ett enkelt sätt att komma igång med kursen samtidigt som att 
respektive lärare får ta del av de andras innehåll i nära anslutning till sin egen undervisning på 
den. 
 
Vad som bör kunskapsförmedlas 
Vid träffen bör åtminstone skriftlig fördjupad dokumentation av kursplanering, pedagogiska 
läsanvisningar och eventuella OH-bilder behandlas. Har någon lärare sina speciella sätt att 
lägga upp undervisningen bör dessa naturligtvis också presenteras.  
 
Varför kunskapen bör förmedlas 
Som respondenten påpekade finns det alltid en osäkerhet hos läraren om vad de andra tar upp, 
när man delar på undervisningen i en kurs. Detta kan skapa förargliga situationer i relation till 
studenterna. Tar någon upp samma sak kommer genast kommentarer som: Pratar inte ni lärare 
med varandra? 
 
Problemet är också en didaktisk fråga för undervisningens kvalitet. Träffen förutsätts för att 
lärarna ska kunna skapa och trimma ihop en lämplig progression av innehållet i presenta-
tionen. Vad nästa lärare ska säga förutsätter att man vet vad den tidigare läraren tagit upp. 
 
Kommentarer 
Denna typ av kunskapsförmedlingsproblem är viktigt att genomföra. Dels därför att studenter-
na har rätt att förvänta sig att lärarna är samspelta dels därför att samordningen av innehållet 
höjer den didaktiska kvaliteten och respekten för detta innehåll. Dessutom borde träffen ge 
överspridningskunskaper från de andra lärarna när dessa berättar om sitt undervisnings-
innehåll. 
 
Resurserna för att genomföra denna kunskapsförmedling bör anses som måttliga med hänsyn 
till de kvalitativa fördelar som aktiviteten medför. En lärare borde inom en timmes tid kunna 
övergripande presentera sitt innehåll. En halvdag för presentationer, sammanställningar och 
trimning av innehållets progression borde räcka om innehållet delas av 3-4 lärare. Den tid det 
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tar att följa upp om aktiviteten är genomförd borde vara högst minimal om tillfället för 
kunskapsförmedling anges i schemat. 
 
Den enhet som kontinuerligt redan arbetar på ett liknande sätt som förslaget går ut på 
schemalägger också en träff efter kursens slut för att utvärdera den. Det vore naturligtvis inte 
fel att detta också genomförs generellt. Kvaliteten på undervisningen blir knappast sämre. 
 
 
Kategori 3: Kunskapsförmedling av ämneskompetens och didaktisk kompetens mellan 
lärare genom besök 
 
Olika lärare har olika pedagogisk erfarenhet liksom att man själv som lärare ibland undrar 
över vad andra lärare anser om min undervisning. 
 
En möjlig idé för att lösa de didaktiska problemen som representanter för ett ämne föreslår är 
att låta lärare besöka varandras kurser eller att arbeta mer tillsammans med undervisningen på 
en kurs. När det gäller ämneskompetensen är en rekommendation att adjunkterna borde ges 
tid att få sitta med på mer erfarna lärares undervisning och lyssna. Det ämne som lämnade 
förslaget ansåg att en lärare bör göra ca tre sådana besök under ett läsår. 
 
När kunskapsförmedling bör genomföras 
Denna kunskapsförmedling bör genomföras om det inom ämnet finns olika studentmål-
grupper i undervisningen som inte har gemensamma lärare. När målgrupperna möter sina 
respektive lärare på lärarutbildningen och i andra studentgrupper i exempelvis matematik 
skiljer sig förmodligen innehållet en del. Även om det gör det finns ändå något gemensamt 
oavsett om målgrupperna är lärare mot yngre barn och respektive äldre barn eller studenter 
som läser ämnet i sin ingenjörsutbildning. Yngre barn som läser matematik blir äldre som 
läser matematik som i sin tur blir studenter som vidareutbildar sig i matematik. Frågan är om 
det finns en poäng att lärarna för respektive målgrupper exempelvis känner till vilka 
kunskapsproblem som uppstår när respektive studerandegrupp vandrar uppåt i undervisnings-
hierarkin. Denna typ av kunskapsförmedling behövs säkert även i andra ämnen.  
 
Förmedlingen behöver även göras i andra fall för att exempelvis ta del av varandras 
didaktiska färdigheter. Yngre lärare kan säkert lära sig en del av de äldre vid besöken. Tvärt 
om gäller naturligtvis också. En respondent påpekade i detta sammanhang följande. Särskilt 
viktig är denna aspekt om en person har god ämneskompetens men saknar erfarenhet av att 
undervisa i ämnets didaktiska frågor på exempelvis lärarutbildningen. Besök hos någon som 
undervisar om dessa didaktiska frågor skulle då ganska effektivt ge en insikt i förhållandet 
mellan ämnet och dess didaktiska förutsättningar. Eftersom ämnet enligt specifik didaktik är 
avgörande för den didaktiska metoden (Marton, 1986) är det viktigt att dessa frågor behandlas 
i sin specifika situation. En allmän generell didaktisk metodaspekt kan nämligen aldrig ersätta 
ett didaktiskt specifikt metodbehov (ibid.).   
 
Ett tredje fall gäller när nya lärare har liten undervisningserfarenhet. Om innehållet se 
kategori 5. 
 
Hur kunskapsförmedling bör genomföras 
När det gäller exempel 1 ovan och kunskapsförmedlingen mellan lärare som undervisar olika 
studentmålgrupper är ett alternativ att delta på respektive lärares undervisning och samtala om 
kursinnehållets progression och vilka svårigheter som finns i undervisningen i ämnet när 
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någon går från ett stadium till ett annat. Vilka inlärningssvårigheter har studenterna exempel-
vis när någon kommer från gymnasiet och börjar läsa ämnet på universitet? Vad bör 
exempelvis blivande gymnasielärare bidra med i undervisningen för att ge målgruppen bättre 
förkunskaper för sin universitetsutbildning? Sak samma bör gälla i övergångarna mellan 
grundskolan och gymnasiet 
 
Nämnda kunskapsförmedling gäller också för de studenter som läst 20 poäng och ska läsa 40 
samt sedan läsa 60 poäng i något ämne och inte har samma lärare i kurserna på de olika 
poängnivåerna. Ett sätt göra kunskapsförmedlingen är att lärare på den högre nivån får ta del 
av en portfolio som visar vad studenten presterat i studierna på den lägre nivån. Exemplet 
praktiseras med framgång på ett ämne. Portfolion ger då upplysningar om studentens 
förkunskaper vid övergången till den högre nivån.  
 
Vad som bör kunskapsförmedlas 
Innehållet kunskapsförmedlingen bör upplysa om hur föregående kursmoment uppfyller krav-
en för att fortsätta på en högre utbildningsnivå. Vad man som lärare bör trycka på i sin 
undervisning på den lägre nivån är vad lärare på den högre nivån anser att studenterna 
behöver ha för förkunskaper när dessa kommer dit. En typ av kunskap som också bör förmed-
las är vilken status en student har i sin färdighet att skriva rapporter.  
 
Varför kunskapen bör förmedlas 
För att kunna skapa en effektiv kumulativ samverkan mellan de kurser som studenterna möter 
är det viktigt att lärare på olika nivåer är medvetna om vad som tas upp på dessa nivåer. 
Kursinnehållet på de olika nivåerna bör stödja varandra i övergången från en nivå till en 
annan. Några större skillnader i kraven bör det därför inte vara mellan respektive övergångar. 
Är kraven för stora på en högre nivå än vad som uppnås på en lägre får naturligtvis 
studenterna svårt att ta del av kursen. Det gäller att studenternas förkunskaper motsvarar 
nivåns krav eftersom allt lärande är beroende av tidigare erfarenheter hos den lärande. Regeln 
bör vara om studenterna har för låga förkunskapskrav när de kommer till en högre nivå att 
problemen löses längre ned i undervisningskedjan. 
 
Kommentarer 
Jag har själv mött denna förkunskapsproblemetik när studenterna ska skriva sitt examens-
arbete. Det saknas betydande kunskaper när det gäller att skriva rapporter, vilket ställer till det 
för handledaren. Istället för att kunna ge handledning i hur man skriver en bra uppsats går 
tiden åt till att rätta enkla språkfrågor som bör ha behandlats på gymnasiet eller åtminstone på 
0-40 poängsnivån. 
 
 
Kategori 4: Kunskapsförmedling vid introduktion av nyanställda 
 
Kunskapsförmedlingsproblemet är att den nyanställde ska få ta del av det som är viktigt att 
genast få veta för att kunna känna sig trygg i sin arbetssituation. Problemet är bekant på de 
flesta arbetsplatser. Därför genomförs olika slags introduktionsprogram. Vid Karlstads 
universitet finns ett särskilt introduktionsprogram för alla nyanställda. Det är inte denna 
kunskapsförmedling som omtalas här. Förmedlingen gäller istället behovet av en lokal intro-
duktion på respektive avdelningar. En del avdelningar vid universitet har introduktions-
program andra inte. 
 
Det som praktiseras är att man skapat introduktionsprogram som bl.a. att man tar upp: 
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• Arbetsförklaringar om olika roller 
• Tjänstefördelning 
• Viktiga organisatoriska begrepp 
• Tjänsteförutsättningar 
• Kursplaner 

 
Problemet är att alla ämnen inte genomför ett sådant program vilket knappast kan vara 
godtagbart. 
 
Förslag på lösning kategori 4: Kunskapsförmedling vid introduktion av nyanställda 
 
När kunskapsförmedling bör genomföras 
Kunskapsförmedlingen till nyanställda bör starta så omgående det går. Före ankomstdagen 
kan någon exempelvis skicka ett meddelande på avdelningens mailinglista om vem som 
kommer och när. Redan första dagen bör sedan någon ha ansvar för att personen får en första 
introduktion och blir presenterad för de närmaste arbetskollegorna. När vederbörande ska få 
ytterligare introduktion får bestämmas från fall till men bör inte dra ut alltför långt på tiden. 
 
Hur kunskapsförmedling bör genomföras 
För att få kontinuitet i introduktionsarbetet bör det inom avdelningen utses en ansvarig för att 
introduktionerna genomförs. Det bör finnas ett specificerat program över vad som den 
nyanställde bör få veta. Om det utsetts en ansvarig för introduktionen så kommer det 
förmodligen att innebära att programmet dels genomförs och dels förbättras av de erfarenheter 
som görs i samband med introduktionerna. 
 
Vad som bör kunskapsförmedlas 
Vid intervjuerna togs följande innehåll upp vilket också ansågs normalt bör ingå vid 
introduktionen av nyanställda nämligen arbetsförklaringar om olika roller, tjänstefördelning, 
viktiga organisatoriska begrepp, tjänsteförutsättningar och kursplaner. En respondent 
påpekade också att saker som var kopiatorn står och vilka regler som gäller för kopiering är 
viktiga att få veta. Vad som eventuellt ytterligare ska ingå bör undersökas närmare när beslut 
har fattats att introduktionsprogrammet ska genomföras. Att en lokal introduktion genomförs 
bör också vara en generell fråga för hela universitetet d.v.s. att alla avdelningar bör ha ett 
åtgärdsprogram för detta.  
 
Varför kunskapen bör förmedlas 
Att få en introduktion när någon kommer ny till en arbetsplats är något som de flesta förväntar 
sig. Denna typ av introduktion ges traditionellt på de flesta arbetsplatser. Syftet är naturligtvis 
att den nyanställde ska känna sig välkommen och framför allt komma in i arbetsrutinerna så 
snabbt som möjligt. De som redan tjänstgör där den nye ska börja sitt arbete undrar 
naturligtvis vad vederbörande gör där när de ser honom eller henne. 
 
Kommentarer 
Vid en så stor arbetsplats som Karlstads universitet bör introduktionen samordnas för flera 
nyanställda om innehållet är generellt. När det sedan gäller det som rör den nyanställde och 
tjänstestället bör introduktionen av naturliga skäl göras av någon nära kollega. Vem som ska 
göra vad bör dock fastställas och skrivas in i introduktionsprogrammet. Beträffande ekonomin 
blir knappast de åtgärder som en introduktion kräver någon tung arbetsbelastning eller 
kostnadspost för dem som får ansvaret för introduktionerna på de olika avdelningarna. 
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Kategori 5. Kunskapsförmedling som stöd till nyanställd som ska komma igång med 
undervisningen 
 
Kunskapsförmedlingsproblemet är att den nyanställde bör få de kunskaper som behövs för att 
känna sig trygg i sin egen undervisning. Vad som behöver göras beror i högsta grad på den 
erfarenhet vederbörande har. En nyanställd lektor behöver inte samma introduktion som en 
nyanställd forskarstuderande som ska undervisa vissa procent eller en ämnesspecialist som 
aldrig har undervisat på ett universitet. Kunskapsstödet bör i nämnda fall skräddarsys. 
  
I det fall när läraren har arbetat vid ett annat universitet och undervisningen gäller ett ämne 
med ganska traditionellt innehåll kan det vara lättare att direkt komma in i undervisningen. 
Med traditionellt menas att innehållet i kursen man undervisar om överensstämmer ganska väl 
med kursinnehållet vid det tidigare lärosätet. Vad respondenten påpekade var att 
vederbörande var nöjd med att ha haft en mentor samt att det i början var utlagt 30 % i 
tjänsten för att fritt bekanta sig med undervisningsmiljön. Detta ansågs som mycket positivt 
och en bra investering.  
 
Av intervjuerna har det framgått att olika mentorskap praktiseras. När det gäller valet av 
mentor är en rekommendation att mentorn handplockas och bör inte vara med i samma kurs 
som den nyanställde. 
 
Förslag på lösning kategori 5: Kunskapsförmedling som stöd till nyanställd som ska 
komma igång med undervisningen 
 
När kunskapsförmedling bör genomföras 
Kunskapsförmedlingen bör naturligtvis genomföras till alla nyanställda som ska delta i 
undervisningen så snart som möjligt när tjänsten är tillträdd. Denna förmedling bör gälla alla 
undervisande personalkategorier. 
 
Hur kunskapsförmedling bör genomföras 
Ett slags mentorskap bör praktiseras och ersättas allt beroende på hur omfattande 
mentorskapet är. Vid de avdelningar där man använt mentorer för nyanställda som redan är 
erfarna lärare har en person tilldelats den uppgiften. På en enhet påpekades att man undviker i 
detta fall att mentorn undervisar på samma kurs. Olika nedsättning i tjänst förekommer. En 
respondent har uppgett att den som tar över en ny kurs får ett påslag på 25 % på antalet 
timmar som tilldelats kursen. Vid andra ämnen förekommer, om man går in i en ny kurs, att 
man tilldelas några extra timmar för inläsning. Beträffande frågan om mentorer för 
exempelvis doktorander uppger en avdelning att tiden för mentorarbete har ersatts med 60 
klocktimmar för att hjälpa vederbörande att komma in i undervisningen. Något eget ansvar för 
undervisningen har doktoranden inte den första terminen. Några tillämpar att doktoranden får 
undervisa på vissa kurser där deras avhandlingsarbete passar in som moment i kursen. Den 
totala motsatsen har också beskrivits där doktorander kastats in i undervisningen utan någon 
som helst föregående vana att undervisa.   
 
Viss skriftlig information bör finnas upprättad och vara tillgänglig. Om innehållet se nedan. 
 
Vad som bör kunskapsförmedlas 
Vad som bör kunskapsförmedlas beror på vad den nyanställde bl.a. har för erfarenhet av 
undervisning. Om vederbörande har undervisat på ett annat universitet så blir förmedlings-
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innehållet ett helt annat än om personen inte har den erfarenheten. Om en person ska hålla en 
kurs med traditionellt innehåll kan inkörningstiden vara något kortare än om innehållet i 
kursen berör ämnet men är mer specialbetonat och relativt mycket skilt från vad vederbörande 
behandlat tidigare i sin undervisning. Man bör då betrakta detta precis på samma sätt som när 
en redan anställd lärare vid ämnet tar över en helt ny kurs.  
 
Viss skriftlig information och spelregler för det som rör undervisningen (kursplaner, kursdo-
kumentation från tidigare kurser, tentamensuppgifter och tentamensföreskrifter, mm) bör 
förmedlas. Frågor om innehållet besvaras då lämpligen av respektive mentor.  
 
När det gäller doktorander och andra som inte har någon undervisningserfarenhet bör givetvis 
kunskapsförmedlingen också gälla didaktiska frågor om hur det är att vara lärare. Vad 
förväntar sig studenterna av lärarna? Hur ska innehållet presenteras didaktiskt i samband med 
olika undervisningsformer som föreläsning, grupparbete och handledning? Varje nyanställd 
bör förmedlas ett lämpligt pedagogiskt innehåll med hänsyn till vad som ska presteras. 
 
En respondent framförde med referens till den obligatoriska 10 poängskursen i pedagogik 
som ges vid Karlstads universitet att den kunde vara mer praktiskt och didaktiskt inriktad mot 
det ämne som vederbörande ska undervisa i. Blir kursen för allmänt hållen ses denna som 
bortkastad tid.  
 
Varför kunskapen bör förmedlas 
Förutom att förmedlingen bör ge läraren en trygghet i arbetssituationen psykiskt sett så bör de 
didaktiska färdigheterna stärka möjligheterna att personen klarar undervisningen bättre. Det 
senare bör därför ses som ett viktigt kvalitetskrav ur ett studentperspektiv.  
 
 
Kategori 6: Doktoranders tjänstgöring och kunskapsförmedling 
 
Doktoranders kunskapsförmedling som behandlas här berör inte de programbundna forskar-
studieaktiviteterna. Istället gäller innehållet den kunskapsförmedling som bör utvecklas under 
den tjänstgöring som ligger vid sidan om den reguljära forskarutbildningen. Hur den kun-
skapsförmedlingen ska utformas beror på vilken typ av doktorandkategori det gäller. Vissa 
doktorander siktar på att stanna kvar inom akademin andra gör det inte. Den som inte räknar 
med att stanna inom universitetets ram kan dels ha en finansiering från universitetet och dels 
ha en finansiering från företagsvärlden som industridoktorand eller liknande. 
 
Doktorandernas forskarutbildningstjänstgöring brukar normalt vara uppdelad i 80 % 
forskarutbildning och 20 % tjänstgöring vid ett ämne. Som redovisades under kategori 5 
består dessa 20 % ofta av undervisning. Men tjänstgöringen kan också utgöras av andra saker. 
Det som framförts är att denna tjänstgöring inte alltid känts meningsfull i förhållande till 
avhandlingsarbetet.  
 
I vissa fall genomförs forskarutbildningen på fyra år med 100 % forskarutbildning. Dessa 
doktorander har då egentligen ingen tid för annat än det som rör forskarutbildningen. Om det 
finns annat så är det ofta något som dessa själva tagit på sig. Med tanke på att tiden ofta inte 
räcker till för att bli klar inom de fyra åren är det naturligtvis viktigt att en viss form av 
uppföljning sker av hur tiden disponeras i deras utbildning. När det gäller doktorander med 
100 % tjänstgöring framförde en respondent att vissa ibland engagerar sig i kommittéarbete 
vid universitetet som då tyvärr går ut över doktorandstudierna. Det kan också, som framfördes 
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om doktorander som tjänstgör större delen av sin forskarutbildning på ett företag, att det kan 
vara svårt att följa upp hur tiden disponeras.  
 
Det förekommer också annan procentuell fördelning beträffande doktoranderna tjänstgöring; 
exempelvis 50/50. Frågan är hur tjänstgöringsperioder vid sidan av doktorandstudietiden 
utnyttjas i ett för forskarutbildningen bildande syfte. Det är således kunskapsförmedlingen i 
samband med hur man på ämnena bör ta till vara doktorandens tjänstgöring vid sidan om 
forskarutbildningen som berörs här. 
 
En aktivitet som doktoranderna påpekade bör förbättras är de s.k. utvecklingssamtalen. 
Förutom att dessa tyvärr för ofta inte genomfördes kan också genomförandet lyftas kvalitativ 
sett. Dessa samtal bör vara en viktig grund för underlaget för de åtgärder som ska vidtas i 
samband med kunskapsförmedlingen enligt nedan. Utvecklingssamtalen har givetvis också en 
viktig funktion i samband med uppföljningen av hur tiden disponeras i avhandlingsarbetet. 
Detta gäller samtliga doktorander oavsett vilken tjänstgöringsvariant som praktiseras.  
 
Förslag på lösning kategori 6: Doktoranders tjänstgöring och kunskapsförmedling 
 
När kunskapsförmedling bör genomföras 
Den kunskapsförmedling som bör genomföras måste gälla samtliga doktorander som har viss 
annan tjänstgöring än vad som ingår i forskarutbildningen. Vissa av de aktiviteter som nämns 
nedan kan också ingå i övriga doktoranders utbildning.  
 
Hur kunskapsförmedling bör genomföras 
För att utforma lämplig kunskapsförmedling föreslog några representanter för doktoranderna 
att man skulle fastställa ett övergripande individuellt program för varje doktorand. När pro-
grammet fastställdes skulle detta göras tillsammans (doktorand, avdelningschef, handledare). 
Vad som menas här gäller inte bara den individuella studieplanen. Denna borde utökas med 
en detaljplanering av vad som ska genomföras på icke forskarutbildningstid. Den planeringen 
ska då vara kumulativ på så sätt att aktiviteterna genomtänkt bygger på varandra och stegras 
under de fem år doktoranden går utbildningen om 80-20 alternativet praktiseras. Vidare 
behöver planeringen vara direkt riktad mot det som passar doktorandens avhandlingsarbete 
och målet med sin doktorsexamen.  
 
Vad som bör kunskapsförmedlas 
Vad som kunskapsförmedlas beror på vad doktoranden har för kunskapsmål med sin 
forskarutbildning. Ska vederbörande stanna inom akademin hänger naturligtvis kunskapsför-
medlingen ihop med frågor om undervisning, handledning och att skriva forskningsansök-
ningar. Har doktoranden bestämt att gå ut i näringslivet får naturligtvis aktiviteterna gälla 
andra passande områden. I detta fall påpekade en respondent att det kan vara bekymmer med 
finansieringen av de överskridande 20 %. För den senare kategorin doktorander löste man 
detta med att personen får delta i olika projekt med inriktning mot det område avhandlings-
arbetet gäller. 
 
Varför kunskapen bör förmedlas 
Att kunskapen förmedlas genom en uppstyrning av den allmänna tjänstgöringstiden för 
doktoranden innebär att det blir en bättre kontroll över hur tiden för denna tjänstgöring är 
anpassad till övriga forskarutbildningsaktiviteter. Många har vittnat om att det uppstår 
konflikter av olika slag mellan respektive tjänstgöringsaktiviteter. Ibland har som doktoranden 
framfört haft för mycket egen undervisning som har krockat med krav från handledaren att 
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skriva på avhandlingen respektive gå forskarkurser. En handledare framförde att doktorander 
ibland åtar sig att representera doktorandgrupper av olika slag vilket också gör att det uppstår 
konflikter med andra aktiviteter i forskarutbildningen. Som denna styrningsfråga förts fram 
här är denna främst riktad mot doktorandens arbetssituation så att han eller hon ska bli klar i 
tid och ha en någorlunda kontrollerad arbetssituation. 
 
Styrningen av kunskapsförmedlingen innebär också möjligheten att kunna genomföra en mer 
genomtänkt kunskapsförmedling till fromma för doktorandens egen utbildning. Denna 
kunskapsförmedlig ska då ses som ett plus och ett tillskott om dessa 20 % utnyttjas effektivt 
för att stärka doktorandens egen utbildning.  
 
 
Kategori 7: Att kunna ta till vara äldre lärares erfarenheter 
 
Det finns flera skäl till att man väcker frågan om varför en kunskapsförmedling bör genom-
föras för att ta till vara äldre lärares erfarenheter. Det är självklart lätt att inse att något måste 
göras för att ta till vara dessa erfarenheter av den generation lärare som ska ta över. Det vore 
ett rent slöseri att inte att inte göra det. När lärare slutar vid universitet med en lång 
kunskapsbana bakom sig har dessa lärare viktiga kunskaper och erfarenheter som bör tas till 
vara. Dessa är inte bara ett värdefullt arv för de yngre lärarna. Kunskapsförmedlingen bör 
också ses som ett sparat intellektuellt kapital som är viktigt för ämnets och universitetets 
fortsatta förvaltning av uppdragets kvalitet. Görs inget blir det lätt att den avgående läraren tar 
med sig sina kunskaper och erfarenheter utan nytta för ämnet och universitetet.  
 
När tankarna på en sådan kunskapsförmedling börjar formas är det kanske lätt att enbart se 
den avgående lärarens kursarsenal som det som ska ärvas av nästa generation lärare. Detta 
menar jag är något för avgränsat. Läraren som avgår har ju ofta under årens lopp tagit på sig 
kurser på C- och D-nivå som inte så enkelt kan tas över någon annan. Den första frågan är 
således: Hur ska läraren överlämna sina egna kurser? 
 
Nämnde lärare har också lång pedagogisk erfarenhet som vederbörande bör dela med sig till 
alla lärare på ämnet. Detta gäller nu inte bara handledning av uppsatser. Den andra frågan är: 
Hur ska läraren dela med sig av sina pedagogiska erfarenheter? 
 
En ytterligare fråga som varit aktuell i samband med Livs- och åldersperspektivprojektet är 
äldre lärares behov av att få trappa ner på arbetstempot. Utan tvekan påverkar höjd ålder 
personers fysiska förmåga när det gäller att orka med arbetet jämfört med när de var yngre. 
Äldre lärare kan vara piggare intellektuellt sett än många yngre utan att därför vara pigga i 
benen. Fysisk styrka kan aldrig jämställas med intellektuell styrka. Hur ska man då ta till vara 
denna intellektuella styrka till förmån för att kunna få varva ner?  
 
När det gäller frågan om att låta en äldre medarbetare få en lindrigare tjänstgöring går hans 
eller hennes tid att använda, enligt en respondent, till att utvärdera dels kursernas kvalitet och 
dels det administrativa arbetets kvalitet vid avdelningen. Den senare frågan är viktig med 
tanke på det ekonomiska tillståndet vid universitetet. Eftersom administrativt arbete i sig inte 
har något egenvärde måste detta värderas utifrån bidraget till att höja kvaliteten på, i vårt fall, 
vad universitet som system är till för, nämligen utbildning och forskning. Varje system, så 
även en avdelning, behöver trimmas upp då och då. Bidrar verkligen universitetets och 
avdelningens administration till något positivt eller är den en belastning för det vi verkligen 
ska göra inom universitetet? Detta kanske är synnerligen aktuellt i år eftersom vi går in i en ny 
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organisation. Eftersom en avgående lärare ofta är forskarutbildad och van att göra studier bör 
ett uppdrag att göra en sådan studie ge värdefulla kunskaper för det fortsatta arbetet inom 
universitetet. Den tredje frågan blir därmed: Hur kan den avgående läraren bidra med 
kvalitetsgranskning av arbetet på avdelningen? 
 
Förslag på lösning kategori 7: Att kunna ta tillvara äldre lärares erfarenheter 
 
Dela med sig av sina pedagogiska erfarenheter 
Inom utbildningsföretagen är det exempelvis vanligt att någon i lärarledet följer med andra 
lärare för att lyssna av den andra lärarens arbete. Rätt utfört med konstruktiv kritik är detta 
oerhört värdefullt anser dessa utbildare. Vad, hur och varför kunskapsförmedlingen bör göras 
beskrivs utförligare under kategori 3. Ytterligare diskussioner om att dela med sig av sina 
pedagogiska erfarenheter utelämnas därför beträffande denna kategori. 
 
Överlämna sina egna kurser 
Frågan om överlämning av kurs blir särskilt aktuell när kursen som sådan är utvecklad av 
läraren själv utifrån vederbörandes specifika kunskaper. Inom vissa ämnen så finns inte alltid 
en given kurskärna. Istället blir kurserna där mer beroende av de lärare som representerar 
ämnet. Lärare som då har undervisat länge på kursen och satt sin speciella prägel på innehållet 
och genomförandet behöver naturligtvis förmedla dessa kunskaper till sin efterträdare om 
kursen ska leva vidare. 
 
Bidra med en kvalitetsgranskning av arbetet på avdelningen  
Vid ett ämne där utbildningen har pågått en tid finns det alltid plats för en kvalitets-
uppföljning. Normalt enligt dagordningen finns det inga resurser för att följa upp hur lärare 
och annan personal ser på sin situation på avdelningen och kurserna ur ett kvalitetsperspektiv. 
 
Om någon finner det lämplig kan säkert även någon annan punkt vara aktuell inom en 
avdelning för att ge utrymme för att ta tillvara äldre lärares erfarenheter. 
 
Överlämna egna kurser  
 
När kunskapsförmedling bör genomföras  
Om egna kurser ska överlämnas ansåg en respondent att kursen ska betraktas som viktig att ge 
även i fortsättningen efter det att den ordinarie läraren slutat. Detta ansågs också gälla om 
kursen som sådan skulle tas över av annan lärare av andra skäl. Vid vilken tidpunkt som 
kunskapsförmedlingen eller inskolningen skulle göras menade personen bero på efterträdarens 
förkunskaper, kursens omfattning och hur pass specifikt kursens innehåll är i förhållande till 
vad den kan som ska ta över. 
 
Hur kunskapsförmedling bör genomföras 
Hur kunskapsförmedlingen ska gå till vid ett kursövertagande rekommenderade respondenten 
att en plan skulle upprättas. Att den som ska ta över bör delta i kursen ansågs som en 
självklarhet. Den inskolning efterträdaren behöver ha finns det självklart ingen given mall för. 
Kursens karaktär påverkar mycket enligt respondenten vad som ska göras. Vad som ska ingå i 
planen beror också på vilken förförståelse vederbörande har beträffande innehållet, undervis-
ningsvana, mm. För att återgå till kursens karaktär påpekade respondenten att laborativa 
inslag kräver ett mer ingående deltagande på laborationen än vad som kanske är fallet med 
kunskapsförmedlingen på en traditionell läskurs. Hur kunskapen bör förmedlas beror också på 
vem som ska göra det. Ett bra sätt är att båda lärarna delar på undervisningsarbetet och att den 
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överlämnande läraren har ett slags mentorskap. För att kunna genomföra planen så ansåg 
respondenten att det ibland är nödvändigt att göra en nyrekrytering, vilket då betyder enligt 
respondenten att kursens kunskapsprofil behöver utredas.  
 
Vad som bör kunskapsförmedlas 
Vad som bör kunskapsförmedlas tillhör kanske det självklara nämligen kursplaner, kursens 
syfte, studiehandledningar, tentamens kriterier, kurslitteratur och annat kursmaterial som den 
avgående läraren normalt använder i undervisningen som exempelvis OH-bilder. När det 
gäller detta traditionella material som ofta finns dokumenterat bör också intentionerna bakom 
materialet förmedlas. Vissa använder ganska utförliga studie- eller lektionsanvisningar för 
olika avsnitt, andra gör det inte. Naturligtvis bör dylika anvisningar finnas generellt. Det som 
ofta inte finns dokumenterat är den avgående lärarens underförstådda didaktiska planering av 
kursen, varför den är strukturerad på ett viss vis, vad som upplevs som problematiskt av 
studenterna och vad som är viktigt att ta upp för detta. Sådan kunskapsförmedling bör då ske 
muntligt i samband med undervisningen på kursen eller i diskussionsform efter lektionerna. 
 
En respondent påpekade vikten av att lära sig vad som krävs för att undervisa på en laboration 
I detta ingår bl.a. vilken kunskap som behövs för att sköta laborationsutrustningen och de 
säkerhetskrav som eventuellt gäller för olika laborativa moment. 
 
Varför kunskapen bör förmedlas 
En person som har utvecklat och hållit en kurs vid flera tillfällen har då också självklart lärt 
sig av de erfarenheter som gjorts när kursen hållits. Kursen har förändrats och då förhopp-
ningsvis till det bättre. Didaktiskt sett så har med tiden både innehållet och sättet att genom-
föra kursen fått den fasta form som är bra för studenterna. Samtidigt har dessa kursdidaktiska 
frågor blivit en underförstådd vana för läraren som ofta inte upptäcks av en åhörare 
(Kroksmark, 1993). Dessa mer eller mindre dolda intentioner måste läraren själv kommuni-
cera verbalt med den som ska ta över kursen.  
 
Som en respondent framförde kan innehållet också handla om vissa specialkunskaper som 
inte alla har. Ska kursen då behållas måste efterträdaren också sätta sig in i kunskapsområdet. 
Det senare kan naturligtvis betyda att vederbörande måste gå någon kurs och framförallt läsa 
in sig på litteraturen. 
 
Självklart ska man se ett bra genomfört kursövertagande som ett kvalitetskrav från 
studenterna. En ny lärare på en kurs kan ju uppfattas som okunnig och ointressant som utan 
tvekan påverkar studenternas syn på kursens kvalitet. För läraren själv kan ju detta innebära 
att vederbörande känner sin arbetssituation som otillfredsställande.  
 
Kommentarer 
Om den här typen av kunskapsförmedling ska genomföras och göras bra hänger mycket på 
vilken den framförhållning man har på ämnet om situationen. Det får inte vara så att man helt 
plötsligt står där med ett kursövertagande när det mer eller mindre brinner runt knutarna. 
Kursövertaganden och förutsättningarna för det är något som måste vara förberett och 
inplanterat i organisationen. Någon kan ju helt plötsligt bli sjuk. Därför bör det för varje kurs 
finnas en, låt kalla det en akutväska med allmän kursinformation1, som någon med ytterst kort 
varsel har stor hjälp av för att genomföra kursen. En sådan akutväska bör vara en viktig 
uppgift för kursansvariga att arbeta fram så att denna finns till hands när den behövs. 

                                                 
1 Kan självklart också användas till annat.   
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Kursansvariga har därför en viktig roll när det gäller att följa upp vilket material som behövs 
vid överlämningen av kurser. 
 
Bidra med en kvalitetsgranskning av arbetet på avdelningen  
 
När kunskapsförmedling bör genomföras 
Om en person ska få nedsättning, från undervisning eller annat betungande arbete och göra 
andra saker som bidrar till en utveckling av avdelningen, får avgöras från fall till fall. Det 
beror som en respondent uttryckte det hur det ser ut på avdelningen. Framförallt bör det vara 
behovsstyrt. Behovet kan dels uttryckas av avdelningen dels av individen själv. Om någon 
avdelning ger uttryck för att en kunskapsförmedling om enhetens situation eller något annat 
ska utredas rekommenderas att se detta som personalvårdande möjlighet. Då ska det uppfattas 
som en fördel och möjlighet att kunna underlätta för en äldre medarbetares arbetssituation, 
även om det just då inte känns så alarmerande i situationen för den anställde. 
 
Den person som sedan känner att arbetet känns betungande får helt naturligt söka om 
nedsättning av sina arbetskrävande arbetsuppgifter i utbyte mot mindre arbetskrävande 
uppgifter. Om detta arbete har kunskapsutvecklande natur ska självklart dessa kunskaper 
redovisas när så uppfattas lämpligt. 
 
Hur kunskapsförmedling bör genomföras 
Hur kunskapsförmedlingen bör genomföras är svårt att ge en fastställd rekommendation för. 
Kunskapsförmedlingens art är styrande för vad som ska göras. Ganska klart är emellertid att 
denna kunskapsförmedling, om det handlar om en kvalitetsgranskning, bör föregås av en 
utredning. Hur sedan utredningsresultatet presenteras varierar beroende på hur pass omfat-
tande kunskapsförmedlingen är. En skriftlig dokumentation bör naturligtvis vara en utgångs-
punkt för dessa kunskapsförmedlande aktiviteter. Ibland kanske det räcker med att ha ett 
seminarium eller en kortare redogörelse på ett avdelningsmöte. Gäller kunskapsförmedlingen 
emellertid ett förändringsarbete inom avdelningen följer en implementering av det som ska 
förändras. Varje implementering kräver i sin tur kunskapsförmedling om vad förändringen 
ska innefatta. Hur pass omfattande denna är beror i sin tur helt och hållet på förändringens 
omfattning. 
 
Vad som bör kunskapsförmedlas 
Det som ska kunskapsförmedlas i förhållande till en utförd utredning går inte att förutsäga. 
Det avgörs självklart av vad syftet med utredningen är och vad som kommit fram i samband 
med denna. Vad som har skrivits i denna rapport kan ses som ett sådant resultat. 
 
En respondent påpekade beträffande en typ av erfarenhetskunskap att avgående äldre lärare 
borde sätta sina erfarenheter och funderingar på pränt. Det är inte helt ovanligt att en person 
efter en lång verksamhetsperiod samlat på sig en hel del tankar som vederbörande på grund av 
tidsbrist aldrig fått ge uttryck för. När det är dags att sluta så blir inte detta av. Därför bör 
avgående lärare skriva någon form av artikel som rör sina erfarenheter av avdelningens 
situation. Det kan handla om något förbättringsförslag, en historisk resumé av arbetet på 
avdelningen, något om ämnets framtid o.s.v.  
 
Varför kunskapen bör förmedlas 
När kunskapen som ska förmedlas gäller kvalitetsförändringar av situationen på ämnet 
handlar det om en överlevnadsstrategi. Inga kursidéer kan överleva i all oändlighet. Ingen 
verksamhet kan klara sin överlevnad genom att vara statisk. Därför måste avdelningens arbete 
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ses över då och då. Men för att detta inte ska bygga på ett hugskott eller något ad hoc så måste 
förändringsarbetet bygga på en kvalificerad utredning som inte borde vara något större 
problem att få fram särskilt om vederbörande person är forskarutbildad och till och med kan 
skriva sitt arbete som en forskningsrapport. 
 
Varför en person bör sätta sina reflektioner och erfarenheter om verksamheten på pränt beror 
på att detta är en viktig samlad kunskapsbas för framtiden. När en person skriver en avhand-
ling skrivs också något om den framtida forskningen inom ämnet. För en avgående lärare kan 
en sådan resumé om framtiden vara ytterst värdefull för dem som ska ta över.  
 
Kommentarer 
Att se äldre medarbetare som en resurs för en avdelnings förändringsarbete är ett sätt att få in 
förändringsarbete inom avdelningen som en naturlig del i verksamheten. En avdelning vid 
universitet har inga givna resurser för ett nödvändigt förändringsarbete. Visserligen kommer 
det ibland från Högskoleverket och andra enheter propåer om att göra utvärderingar. Men ofta 
bygger dessa utvärderingars krav på vad dessa uppdragsgivare vill få ut av sin studie av ett 
ämne. Problemet är bara att dessa utvärderingar inte alltid ligger i linje med vad en avdelning 
själv vill ta i tu med. Så när man har utfört en sådan utvärdering finns det inte så mycket ork 
över för annat utvärderingsarbete då arbetet med Högskoleverkets utvärderingar ofta bygger 
på frivilliga arbetsinsatser. Eftersom ämnesföreträdarskapet är utraderat i den nya organisa-
tionen med en avdelningschef som högsta chef för ett ämne finns det knappast tid för en 
avdelningschef att göra alltför omfattande utvärderingar av verksamheten. En randan-
märkning med tanke på äldre anställda och lindrigare tjänst så bör riktlinjerna i varje fall vara 
att dessa inte i ska behöva sätta sig in i nya kurser om det finns yngre medarbetare vid ämnet.  
 
 
Kategori 8: Avdelningsmöten  
 
Avdelningsmöten är säkert den förmedlingsform som används mest generellt inom universi-
tetet. I huvudsak ser man det som ett forum för att diskutera administrativa frågor inom 
avdelningen. Detta är nog så viktigt samtidigt som det är viktigt att tänka på vad ett sådant 
möte kostar per timme (antalet personer* timkostnaden per person). Det finns företag idag 
som kostnadssätter möten i relation till vad avkastningen för ett möte beräknas ge, just för att 
verkligen se till att det som tas upp och behandlas är av stor vikt för företaget. 
Avdelningsmöten är helt nödvändiga som ett demokratiskt forum för att förankra viktiga 
frågor som gäller avdelningen men rekommenderas ändå av många bli något mer effektiva. 
Att sitta av ett par timmar är naturligtvis trevligt men kan uppfattas som högst irriterande av 
dem som uppfattar innehållet ogenomtänkt och föga intressant. 
 
Förslag till lösning kategori 8: Avdelningsmöten  
  
När kunskapsförmedling bör genomföras 
Som nämndes ovan är avdelningsmöten ett viktigt forum för kunskapsförmedling i dialog 
mellan medarbetare för att förankra, hämta in synpunkter och besluta i frågor som rör 
avdelningen. Med beslut menas om andra beslutnivåer finns på avdelningen och att beslutet 
gäller att fastställa en för de anställda gemensam demokratisk ståndpunkt i en fråga. En 
respondent påpekade också att information om kursinnehåll och liknande görs för att sätta in 
de övriga på avdelningen om undervisningen liksom övrig information som anses nödvändig 
att informera om. 
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Hur kunskapsförmedling bör genomföras 
Rent generellt är det så att kunskapsförmedlingen sker muntligt av någon vid avdelningens 
möte. Andra utifrån är ibland också involverade. Framför allt när det gäller frågor om 
demokratiska beslut och annat mycket avgörande för de anställda på avdelningen bör de dessa 
få ta del av materialet i förväg.  En respondent tyckte att det var viktigt att få tänka till i förväg 
om det som ska behandlas. Diskussionerna ansågs bli bättre då. Om då samtidigt en ansvarig 
föredragande sätts att förbereda punkten ansågs också diskussionerna bli bättre. 
 
Vad som bör kunskapsförmedlas 
Vad som bör kunskapsförmedlas hänger naturligtvis helt och hållet ihop med vad som händer 
och kommer att hända inom avdelningen när det gäller frågor som av demokratiska skäl ska 
förankras. En tydlig dagordning bör därför finnas tillgänglig där samtliga punkter som ska 
behandlas finns med. För att vara ett demokratiskt forum får inte frågor dyka upp som inte i 
förväg signalerats som beslutsfrågor. Inte heller bör en diskussion röra frågor om en person 
som inte är personligen närvarande. Sådana personer måste meddelas och kallas särskilt. 
Frågor av mer informativ art bör också förmedlas kunskap om i förväg om frågan är 
omfattande. 
 
Varför kunskapen bör förmedlas 
Är en fråga att betrakta som en demokratisk fråga ska den naturligtvis förmedlas till alla som 
har intresse av den. Alla ska ha möjlighet att kunna säga sina åsikter och påverka beslutet. 
Bedrivs den demokratiska diskussionen på det viset upphör den onödiga diskussionen i 
korridorerna om hur det faktiskt borde vara. Människor känner en oerhörd frustration när man 
inte fått chansen att påverka och komma till tals. Istället ventileras detta i korridorerna och 
uppfattas då som allmänt gnäll. Därför är det väsentligt att beslutsfattare ser ventileringen som 
en problematisering av förhållandet. Det brukar visa sig om fler som fått yttra sig att 
sannolikheten för att göra rätt ökar högst betydligt än om beslutsfattaren endast själv 
problematiserat frågan. Vinsten med demokratiska diskussioner är därför inte bara en 
förankringsfråga utan också en vitalisering och utveckling av tänkandet. 
 
 
Kategori 9: Exempel på samlad skriftlig dokumentation 
 
I en organisation behövs alltid information lagras på olika dokument eller andra media för att 
vara allmänt åtkomliga för de anställda. I diskussionen här utelämnas den information som 
ska finnas samlad inom ett universitet enligt vad som har ålagts från staten. I stället berörs vad 
som några respondenter föreslog för att öka verksamhetens kvalitet när det gäller forskning 
och undervisning.  
 
Det första som kommer i åtanke är sådant som berörts tidigare nämligen vad som är lämpligt 
att informera om kurser (kursplaner, studiehandledningar, läsanvisningar o.s.v.), vilka som är 
kursansvariga och vilka som är lärare på olika kurser. Eftersom synpunkter på nämnda 
material ingår i tidigare avsnitt görs inga tillägg här annat än det som en respondent framförde 
att någon borde ha på sitt ansvar, att för hela avdelningen samla ihop det som rör olika kurser 
i en didaktisk bank. Respondenten menade att detta skulle kunna tjäna som inspiration för att 
andra ska kunna få idéer för sin egen undervisning. Den person som ansvarar för banken bör 
få tid för detta i sin tjänst.  
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Det som ska behandlas är ett förslag till skriftlig dokumentation som finns vid en enhet jag 
varit kontakt med liksom att jag påträffat detta vid ett annat universitet nämligen en 
verksamhetsberättelse. 
 
Förslag till lösning kategori 9: Exempel på samlad skriftlig dokumentation 
 
När kunskapsförmedling bör genomföras 
Det är vanligt i företagsvärlden och i olika organisationer att man gör ett bokslut över 
verksamheten. Om verksamhetsåret börjar med en planering vore det intressant att denna 
planering för avdelningen stämdes av när verksamhetsåret var slut för att ge en bild av hur 
man lyckats. Dokumentet borde vara ett utomordentligt viktigt underlag för verksamhets-
chefen m.fl. att få en samlad bild av hur det faktiskt har gått. Samtidigt påverkar ett sådant 
dokument de anställda till att tänka igenom vad som faktiskt har hänt och påkalla till bättring 
om så behövs. 
    
Hur kunskapsförmedling bör genomföras 
Vid Karlstads universitet är det avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap som 
har tagit fram och tryckt en verksamhetsberättelse. Den sprids sedan till dem som anses bör ta 
del av den. 
 
Vid universitetet i Umeå där jag själv gick min forskarutbildning fick vi doktorander själva 
utifrån vår planering skriva vad vi uppnått. Sedan gjorde professorn en gemensam presenta-
tion av våra texter som var på max en A4-sida och spred dessa inom universitetet. Själva fick 
vi därmed också en insikt i hur de gått för de andra forskarstuderande vilket naturligtvis var 
sporrande för var och en att följa upp. Det gällde nämligen att inte komma efter.  
 
Vad som bör kunskapsförmedlas 
Innehållet i en verksamhetsberättelse innehåller traditionellt en beskrivning av det som i en 
verksamhet bedöms vara väsentligt att informera om. Syftet är att visa för omvärlden 
inklusive att bekräfta för den egna verksamheten vad som hänt under en period. I det senare 
fallet också hur resultatet har blivit i förhållande till den planerade verksamheten. I övrigt 
rekommenderas att ta del av den verksamhetsberättelse som getts ut av avdelningen för 
Medie- och kommunikationsvetenskap.  
 
Varför kunskapen bör förmedlas 
Varje organisation har för sin fortsatta verksamhetsstyrning behov av en sammanställd 
övergripande information om organisationen som system. För att styra ett system ur ett 
ledningsperspektiv är det nödvändigt att få information som ger en helhetsbild av hur 
situationen ser ut utifrån planerade åtgärder. Annars finns det knappast någon möjlighet att 
bedöma läget för beslutsfattare som har en övergripande roll för ansvaret i verksamheten. 
 
För oss i den tidigare nämnda forskarutbildningen vid universitet i Umeå var berättelsen 
informativ för oss själva men kunde också ge bra överspridningseffekter. Varje doktorand 
visste ganska väl vad alla andra gjorde. Känner man till detta kan vissa saker hända som att 
någon kom och sade: Jag såg en artikel som berörde ditt område när jag var ute och letade på 
nätet. Har du läst den? Nej det har jag inte. Eller så sa någon att man hade träffat en annan 
doktorand som höll på med något liknade som mig. Kravet på att skriva sin egen korta 
verksamhetsberättelse uppfattades som klart pådrivande. Dessutom blev man snart ganska bra 
på att sätta ord på sin egen forskningsfråga.  
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Kommentar 
Förutom de implicita kommentarer som framförts under respektive avsnitt i redogörelsen av 
exemplen på skriftlig dokumentation kan följande tilläggas. Ett mer samlat grepp för att 
skriva verksamhetsberättelser borde bli ett lyft för hela universitetet när det gäller att 
kraftsamla sig och hålla ihop hela organisationen för att uppfylla den vision som satts upp. 
Avdelningarnas verksamhetsberättelser borde vara ett lämpligt underlag för att bedöma om 
universitetet når målet. Det är knappast dags att följa upp detta det år när visionen ska vara 
uppfylld. 
 
 
Kunskapsförmedling mellan medarbetare – en sammanfattning  
 
I följande sammanfattning vill jag sammanfatta de olika typer av kunskapsförmedling som 
olika respondenter gett uttryck för i intervjuerna. För respektive kategori för kunskaps-
förmedlingen har jag också kort beskrivit vad som bör göras för att uppnå denna förmedling 
och hur denna ska kunna följas upp. Ofta beslutas att olika åtgärder ska genomföras men blir 
av en eller annan anledning inte genomförda. Därför förslås också en rutin för att åtgärderna 
följs upp vilket är särskilt viktigt när nämnda förslag på kunskapsförmedling antas ska 
genomföras generellt inom hela universitet.  
 
 
Kategori 1: Kunskapsförmedling mellan lärare som delar på undervisningen i en kurs 
 
Denna kategori för kunskapsförmedling gäller i första hand vissa organisatoriska förutsätt-
ningar och kännedomen om dessa exempelvis vem är kursansvarig, vilka delar på kursen, 
andra kursförutsättningar som exempelvis deltagare, kursplaner scheman, mm. 
Förslag till lösning: En möjlig lösning är att göra den databas som en enhet utvecklat till en 
generell databas för hela universitetet där just den typen av information införs. 
Mål: Minskad frustration och intjänad tid för lärare som annars behöver springa runt och söka 
informationen.  
Ansvarig: Kursansvarig borde med en ganska måttlig arbetsinsats kunna lägga in uppgifterna 
i databasen. 
Uppföljning: Att aktuella uppgifter finns i databasen för respektive avdelning borde vara 
ganska enkelt för en avdelningschef att kunna följa upp. Problemet är om kursen delas av 
flera avdelningar. Då föreslås att den avdelning där kursansvarig tjänstgör utför 
uppföljningen. 
 
Kategori 2: Ett pedagogiskt kunskapsförmedlingsproblem mellan lärare som har delat 
undervisningsansvar 
 
Kunskapsförmedlingsproblemet mellan lärare beträffande denna kategori är en didaktisk 
fråga. När lärare delar på undervisningen så uppstår genast frågor som: Vad tar de andra 
lärarna upp, hur hänger respektive del ihop med de andras delar o.s.v.  
Förslag till lösning: Den kurs på vilket det finns ett delat undervisningsansvar föreslås att det 
i kursschemat schemaläggs en träff som kursstart för de lärare som delar på undervisningen 
Mål: Deltagande lärare kan lära av varandra så att kursen får en bättre didaktisk och 
progressiv profil. Genom att bättre känna till vad andra tar upp är det lättare att anpassa det 
egna innehållet till kursens röda tråd och de gemensamma begrepp som behandlas. 
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Ansvarig: Den som är kursansvarig bör i schemat anslå tre till fyra timmar för en sådan 
genomgång. Beräknad kostnad för fyra lärare är 12 klocktimmar om genomgången beräknas 
till tre timmar. 
Uppföljning: Avdelningschefen borde ganska enkelt kunna följa upp förhållandet i samband 
med att tjänstesättningen följs upp enligt schemat.  
 
Kategori 3: Kunskapsförmedling av ämnes- och didaktisk kompetens mellan lärare 
genom besök 
 
Syftet med kategorin är att få lärare att utbyta pedagogisk erfarenhet. Behovet finns dels om 
lärare har olika erfarenheter och dels för att upptäcka skillnader i kraven mellan övergångar 
på olika studienivåer. Lärare som enbart har erfarenhet av undervisning om ämnet men saknar 
kunskaper hur det är att undervisa om ämnets didaktik rekommenderas att följa en 
ämnesdidaktikers undervisning på lärarutbildningen. 
Förslag till lösning: Besöka olika lärares undervisning och att diskutera med varandra om 
olika pedagogiska händelser vid besöket. Varje lärare bör göra ett par besök. 
Mål: Genom ett utbyte av dessa kunskaper bör man kunna anta att båda parter lär sig något 
extra. 
Ansvarig: Eftersom dessa besök bör tjänstesättas föreslås avdelningschefen ha ansvaret för 
att utbytet kommer igång. Vilka som ska besöka vem kommer avdelningschefen säkert bäst 
fram till i samråd med medarbetarna. 
Uppföljning Eftersom besöken tar 4-6 klocktimmar av tjänsten bör avdelningschefen följa 
upp om aktiviteten är genomförd när tjänstesättningen följs upp. 
 
Kategori 4: Introduktion av nyanställda 
 
Kategorin uppmärksammar den kunskapsförmedling som ges om arbetsplatsens personella 
och organisatoriska förhållanden. Brukligt är att nyanställda introduceras i arbetsmiljön enligt 
något givet program. Här fokuseras vad avdelningen bör göra. Vad universitet gör generellt 
utelämnas här. 
Förslag till lösning: Om det inte redan finns en mentor på avdelningen som har ett utarbetat 
program för introduktion bör avdelningen se till att detta finns. Att gå runt med personen är en 
bättre idé än att vänta med introduktionen till ett avdelningsmöte. 
Mål: För den nyanställdes trivsel är det självklart att en god introduktion har en positiv effekt. 
För övriga medarbetare är det väsentligt att man får veta varför just den personen befinner sig 
på arbetsplatsen. 
Ansvar: Avdelningschefen meddelar mentorn om och när personen kommer och mentorn 
genomför introduktionen  
Uppföljning: Avdelningschefen följer upp hur personen uppfattat introduktionen när frågan 
är naturlig att ställa efter några dagar när man som chef ändå bör fråga hur det går. 
 
Kategori 5: Kunskapsförmedling som stöd till nyanställd som ska komma igång med 
undervisningen 
 
Genom kategorin uppmärksammas hur nyanställda vid universitetet med olika erfarenheter av 
undervisning får stöd för att komma igång med denna. Vissa som kommer har tidigare 
undervisningserfarenheter andra har det inte. Detta påkallar att olika stöd förslås användas. 
Förslag till lösning: Avdelningen bör ha en mentor som tillsammans med den nyanställde gör 
upp ett program. Programmets omfattning beror naturligtvis på vilken erfarenhet läraren har 
av undervisning. Som det visar sig av intervjuerna praktiseras helt olika kostnadskrävande 
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åtgärder från att inte göra något alls till att låta vissa får ca 60 klocktimmar för att vara mentor 
till en doktorand som ska undervisa. Någon form av generellt tillvägagångssätt och former för 
ersättning bör bestämmas för hela universitetet.  
Mål: Att som lärare ta sig an undervisning med liten erfarenhet innebär för vissa en psykisk 
påfrestning. Att undvika detta är viktigt för att känna trygghet i arbetssituationen. En mjuk 
undervisningsintroduktion ger en bra utbildning så att läraren kommer snabbt in i arbetet plus 
att detta ger en bättre garanti för undervisningens kvalitet. 
Ansvar: Det bör finnas en mentor som ansvarar för att ett stödprogram utformas. Program-
mets genomförande görs upp med avdelningschefen eftersom tjänstesättningen berörs. 
Uppföljning: Avdelningschefen genomför uppföljningen genom samtal med den nyanställde 
på grundval av programmet och tjänstesättningen. 
 
Kategori 6: Doktoranders tjänstgöring och kunskapsförmedling 
 
Enligt kategorins innebörd föreslås att doktorandernas tjänstgöring vid sidan om forskarut-
bildning ska tjänstesättas så att denna del betraktas som utveckling i den egna forskarut-
bildningen. Planen bör stämma med vad doktoranden avser med sin forskarutbildning. 
Förslag till lösning: Avdelningschef, huvudhandledare och doktorand gör upp ett program, 
en utökad ISP för hur denna del av tjänstgöringen ska genomföras både ur ett 
helhetsperspektiv och för kortare perioder. 
Mål: Doktoranden uppfattas få en bättre planerad utbildning som ger ett mervärde för den 
totala forskarutbildningen för vederbörande. 
Ansvar: Huvudhandledaren har ansvar för att programmet görs upp tillsammans med dokto-
randen. 
Uppföljning: Avdelningschefen gör uppföljningen med hjälp av tjänstesättningen. 
  
Kategori 7: Att kunna ta tillvara äldre lärares erfarenheter 
 
Med kategorin menas att det ska finnas en möjlighet att underlätta för äldre lärare att kunna få 
lindrigare tjänstgöring. Nedsättningen bör behovsprövas. I denna kategori ingår också att 
överlämna egna kurser.   
Förslag till lösning: Lärare som upplever sin situation som stressande bör kunna få söka om 
att få lindringare tjänstgöring exempelvis att bedriva forskning eller att göra utredningar. 
Verksamheten ska också om visst utredningsbehov finns kunna utlysa möjligheten för äldre 
medarbetare att få göra annat om så önskas. Ett annat fall är när äldre lärare ska överlämna 
sina kurser till yngre medarbetare. 
Mål: Viktigt uppföljningsarbete kan göras, som har stor betydelse för att trimma och utveckla 
avdelningens effektivitet och kvalitet. Beträffande överlämningen av en kurs uppnås att denna 
blir mer välplanerad. 
Ansvar: Avdelningschefen ansvarar för att det finns rutiner som gör det möjligt att en process 
kan starta som leder till att en person kan få lindrigare tjänstgöring eller möjlighet att 
överlämna kurser. 
Uppföljning: Avdelningschefen gör uppföljningen med hjälp av tjänstesättningen och 
resultatet av syftet med beslutad i tjänst. 
 
Kategori 8: Avdelningsmöten 
 
Vad kategorin vill förmedla är att avdelningsmöten är viktiga för den demokratiska förank-
ringen inom enheten. För detta behövs en viss uppstramning av hur denna förankring ger sig 



 24 

till känna i kallelser till möten. Vidare är det viktigt att innehållet i ärenden av större betydelse 
kan instuderas före mötet. 
Förslag till lösning: Innehållet i kallelser och förberedda dragningar föreslås bli bättre med 
hänsyn till hur demokratin och förankringen ska uppfyllas genom mötet. Dokumentation som 
gäller viktiga beslut bör spridas för läsning innan mötet.. 
Mål: Syftet är att få en öppnare och mer förankrad informationsgivning. Mindre korridorprat 
uppnås. 
Ansvar: Avdelningschefen 
Uppföljning: Var och en på en avdelning kan genom dagordning och protokoll följa upp om 
det finns anledning att rikta anmärkningar mot avdelningens möten. 
 
Kategori 9: Exempel på samlad skriftlig dokumentation – verksamhetsberättelse 
 
Med kategorin påpekas vikten av verksamhetsberättelsen som styrmedel och underlag för 
beslutsfattare.  
Förslag till lösning: Avdelningschefen föreslås upprätta en rutin för vilka uppgifter som ska 
samlas in och vilka som ska skriva ned uppgifter om verksamheten. 
Mål: Verksamhetsberättelsen blir et viktigt stöd för att kunna följa upp om vi uppnått vad 
som var planerat på avdelningen och en pådrivare för att göra att detta ska uppnås. 
Ansvar: Avdelningschefen samlar in uppgifterna och sammanställer berättelsen. 
Uppföljning: Verksamhetschefen samlar in verksamhetsberättelserna när tiden satts för att 
dessa ska vara färdiga. 
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Jag vill rikta ett varmt tack till Utvecklingsrådet som gjorde det möjligt för mig att genom-
föra studien om Kunskapsförmedling mellan medarbetare i en lärandemiljö. Studien 
som är gjord vid Karlstads universitet visar bl.a. att denna kunskapsförmedling är viktig 
för didaktiken i undervisningen och om lärarna ska må bra eller inte. Detta leder i sin tur 
till en mer trimmad organisation. När man sedan vet lite mer om när och hur en sådan 
kunskapsförmedling inte fungerar går detta ganska enkelt att rätta till. Respondenterna 
ger svaren på detta. Jag har sedan gjort en sammanställning över vilka resurser som 
behövs samt hur och vad som bör göras för att förbättra kunskapsförmedlingen.
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