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Universitet och högskolor är multidisciplinära arbetsplatser där personalen bland 

annat ägnar sig åt komplex problemlösning - att man utifrån olika former av 

prospektivt tänkande utvecklar nya strategier för att nå ett mål (Duncker, 1945; 

Szpunar et al. 2014). Detta sker inom ramen för akademins tre uppgifter: forskning, 

undervisning och den ‘tredje uppgiften’ - att kommunicera allmänheten. Forskare 

och lektorer  förväntas i sitt arbete ‘tänka utanför boxen’ vilket beskrivs lite olika 

beroende på vilken disciplin man tillhör: explorativt tänkande (Lerner & Tetlock, 

2002), entreprenöriell kognition (Mitchell et al. 2002), generativt lärande (Senge, 

1990) eller social kreativitet för problemlösning (Österberg, 2012). Att vara social 

innebär att utbyta kunskap med kollegor. Ett verbalt kollegialt utbyte kan, förenklat, 

ske på följande sätt:  

● polemik - verbalt krig  i form av personangrepp, t ex. genom frånvaro av 

acceptans för heterodoxy och skuldbeläggande. Heider (1958) menar detta 

sker när fokus i ett mellanmänskligt utbyte flyttas från attitydobjektet mot 

något av subjekten. 

● argumenterande - att försöka övertyga andra om förträffligheten i den egna 

ståndpunkten. Mercier & Sperber (2011) menar att språket rent evolutionärt 

uppstod för att individen bättre skulle kunna hävda sig i konkurrensen och 

därmed öka sannolikheten för de egna genernas överlevnad. Ansatsen 

tillämpas inom retoriken, med kända namn som Cicero (Beard, 2015). 

● Resonerande - utbyte av kunskap genom språk (Pinker, 2011). Pinker (2018) 

menar att resonerande fick större utrymme genom Upplysningen och 

förklarar den framgång som präglat Världen sedan dess. Resonerande bygger 

på heterodoxy. 

● Parallellt distribuerad kunskap. Min egen modell, med tillämpning inom 

pedagogiskt ledarskap, menar att interpersonellt kunskapsutbyte sker enligt 

principer för parallellt distribuerade processer: kommunikationen sker som 

mönster av aktiveringar i tillfälliga nätverk (Österberg, 2012; Lord & Maher, 

1991; McClelland & Rumelhart, 1995; Perry-Smith, 2008).  
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Interpersonellt utbyte gynnas av divergent tänkande (Guildford, 1956) och 

heterodoxy - utrymme för åsiktsdivergens – och att arbetsklimatet gör att det är ’högt 

i tak’ (Ekvall, 1996; Haidt, 2012), dvs. att man tar hänsyn till många synvinklar när 

man utbyter erfarenheter. Forskning inom pedagogisk psykologi visar att dessa 

aspekter har en betydande inverkan på social kreativitet bland universitetspersonal 

(Ekvall & Ryhammar, 1998). Motsatsen, ortodox kultur, präglas av bekräftelse-bias, 

dvs. sökandet eller tolkning av bevis på ett sätt som bekräftar eller stödjer ens 

tidigare tro eller värderingar (Nickelson, 1998). Arbetsklimat för åsiktsdivergens vid 

lärosäten är så viktigt att EU-kommissionen stadgat betydelsen av akademikers 

yttrandefrihet (Beiter, Karran och Appiagyei-Atua (2016). 

Inom forskningspublicering finns en etablerad kultur av kollegial aktivitet genom 

peer-review; man skickar in ett manus till en tidskrift. Tidskriften distribuerar 

manuset till anonyma kollegor som med utgångspunkt från sin specialisering inom 

området ger återkoppling på innehållet i manuset. Processen är inte speciellt 

interaktiv. Författare träffas som regel aldrig för något mellanmänskligt utbyte.  Det 

förekommer dock att forskare diskuterar sitt manus med kollegor innan de skickar 

det till tidskriften.   

Barnard et al (2015), med utgångspunkt från Australien, menar att motsvarande inte 

förekommer inom undervisning. Som jämförelse kan nämnas, att i Sverige sker 

under pedagogiska utbildningar så kallade auskultationer. På vanlig svenska betyder 

det att man besöker andras föreläsningar för att få en inblick i hur undervisning 

genom föreläsning eller seminarium går till. Omvänt låter man andra observera den 

egna föreläsningen. Men som ordets latinska ursprung - ascultare – indikerar, 

handlar det egentligen inte om något mellanmänskligt utbyte (duplex) utan snarare 

en enkelriktad kommunikation (simplex).  

I en case-studie genomförd i England, pekar Lomas & Nichols (2005) på att 

lärosäten behöver jobba med att förändra den lokala kulturen för att skapa en 

arbetskultur/klimat för kollegialt utbyte (jämför Haidt, 2012; Ekvall, 1996; Ekvall & 

Ryhammar, 1998; Österberg, 2012). En sådan kultur/klimat skulle påverka den 

individuella lektören att vara mer interaktiv, t ex. oftare bjuda in studenterna till 

diskussioner om de ämnen som tas upp på föreläsningarna, eller utbyta erfarenheter 
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med kollegor. Detta förfarande ryms inom definitionen för aktivt lärande (Schneider 

& Preckel, 2017). Det betyder att lektorn ger upp rollen som den vise på scenen till 

förmån för rollen som guide. Förklaringen refererar till konstruktivism - att kunskap 

inte överförs enkelriktat utan måste konstrueras genom mental aktivitet där t ex. 

studenter skapar meningsfulla representationer (minnen) av ny kunskap baserat på 

vad de redan vet. För att detta ska bli effektivt måste parterna vara kognitivt 

involverad i lärandeprocessen (s. 291; Bernstein, 2018).  

Syftet med denna rapport över den kollegiala aktiviteten är att beskriva insikter och 

idéer som uppstod såväl när du följde med andras undervisning som när du fick 

respons av kolleger som observerade din undervisning. I den skriftliga rapporten ska 

du: 

• kort beskriva den kollegiala aktiviteten, dvs. vems undervisning du följde och vem 

som observerade din undervisning 

• kort (i allmänna drag) beskriva den respons du fick 

• redogöra för hur/om du förberedde dig inför den kollegiala aktiviteten 

• reflektera över vad du lärde dig av att ge kollegial respons 

• reflektera över vad du lärde dig av responsen du fick av dina kolleger 

• reflektera kring hur du kan tillämpa pedagogisk teori i din egen undervisning och 

hur du kan utveckla din undervisning på basis av dina erfarenheter av den kollegiala 

aktiviteten 

• i rapporten ska du referera till pedagogisk forskning DL 10 januari 2021 på  Moodle 

OBS! Rapporten bedöms enligt skalan godkänd/bör kompletteras. 

Metod 

Deltagare 

Under kursens gång följde jag fem andra kollegors (40% kvinnor) undervisning: 

Stefan Taubert, kemi (Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt), Andrea Sand, Fysik 

(Termodynamiska potentialer), Carl-Gustav “Gusse” Lindén, Journalistik 

(Gravejournalistikk: Datamodulen (går på lättförståelig norska)), Jan Wickman, 

Sociologi ((1) Global ojämlikhet och (2) Nya teorier), Cecilia Heilala (Kvantitativa 
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forskningsmetoder (grundkurs)). En av dessa (‘Gusse’) agerade observatör vid en av 

mina föreläsningar. Inledningsvis var där fler potentiella observatörer, men 

åtminstone en observatör avbokade samt att jag missade att kolla i schemat för den 

sista föreläsningen och därmed även missade att uppmärksamma en kollegas 

intresse att observera. 

Agere-026. Leadership & Organization. Under kursen UP 3.2 Utveckling av den egna 

undervisningen och undervisningspraktik genomförde jag kursen Agere-026 

Leadership & Organization (avancerad nivå; engelska), som omfattar ledarskap, 

arbetskultur/klimat, beslutsfattande och mentala fallgropar, kommunikation på 

jobbet liksom explorativt tänkande, entreprenöriell kognition, generativt lärande och 

social kreativitet för problemlösning. Antalet studenter: 18.  

Procedur 

På grund av den pågående Sars-Cov (2) pandemin skedde både observation och 

undervisning via zoom.  

UP 3.2. Vi hade kollegiala utbyten under kursens föreläsningstillfällen (n=5) liksom i 

samband med respektive observation (n=6).  

Agere-026. Kursen genomfördes med sju (7) föreläsningar. Under den första 

föreläsningen genomfördes en individuell presentation av respektive student. 5 av 18 

studenter fyllde i en enkät där de dels skattade min lärarstil, dels gavs möjlighet att 

svara på öppna frågor om min lärarstil. 

Material 

Studentenkät. studenterna skattade upplevelsen av mina föreläsningar utifrån 

människans sex grundemotioner: avsky, ilska, ledsamhet, rädsla, överraskning och 

glädje (Darwin, 1872; Österberg, 2001). Sedan följde följande frågor: 

1. To what extent did you feel there was room for you to make a comment 

2. To what extent did you feel that the teacher-student interaction was based on 

polemics (verbal war) 

3. To what extent did you feel that the teacher-student interaction was based on 

argumentation (trying to convince one another about the superiority of their 

respective standpoint) 
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4. To what extent did you feel that the teacher-student interaction was based on 

reasoning (the exchange of knowledge through language) 

5. To what extent did the teacher’s style sustain your engagement for listening 

6. To what extent did the teacher succeed with time-disposition during the 

lecture 

7. I den sista frågan kunde studenterna skriva svaret: Please, mention three good 

and three bad practices the teacher on the one hand should sustain, and on 

the other, improve. 

Analys 

Analysen var subjektivt diskursiv. 

Resultat 

Den kollegiala aktiviteten 

Min uppfattning är att den kollegiala aktiviteten skedde på två sätt. Dels genom 

observation och korta utbyten av information vid själva observationstillfället, dels i  

utbyten i breakout rummen under föreläsningstillfället. Enligt min mening skilde sig 

dessa inte mycket åt och vi pendlade mellan argumenterande (talade främst från eget 

perspektiv) till resonerande - utbyte av idéer och kunskap genom språk. Det verkade 

inte vara en självklarhet att resonera. Dock blev resonerandet bättre i takt med att vi 

lärde känna varandra. 

Beskrivning av respons 

Carl-Gustav “Gusse” Lindén lämnade sin respons i skriftlig form:  

“Peter talar lugnt och stilla på engelska, 8 av 22 studenter deltar. Talar om hur 

människans hjärna utvecklats. Studenterna får veta att dieten är avgörande för att 

människan kan tänka, Peter listar vitaminer, mineraler och syror som är 

avgörande. De får också veta att hjärnan förbrukar 20% av människans energi, 

men utgör bara 2% av vikten. Föreläsningen vandrar i väg åt många håll, Peter 

visar bland annat bilder på byggnader som domkyrkan i Florens, Santa Maria del 

Fiore, ritad av den italienske byggnadsingenjören och arkitekten Filippo 
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Brunelleschi. Domkyrkan är mest känd för den självbärande gigantiska kupolen. 

Enligt föreläsningen måste han själv fundera ut hur man gör ett tak som bär upp 

sig självt men han stödde sig uppenbarligen även på inlärda kunskaper om 

romarnas valvteknik som hade fallit i glömska under gotiken.  

Jag följde med föreläsningen i cirka 35 minuter och under den tiden hade ingen av 

studenterna några kommentarer så upplägget var väldigt fokuserat på 

föreläsarens presentation. Jag tyckte själv ämnet var intressant även om jag inte 

direkt såg kopplingen till entreprenöriell kognition, vilket förmodligen inte hade 

varit fallet om jag följ med till slut. Däremot kunde jag uppfatta länken till 

generativt lärande och problemlösning. Jag hade kanske gärna sett någon form av 

aktiverande element men i diskussionerna efteråt med Peter förstod jag att de finns 

i andra delar av kursen [SIC]”. 

Förberedelse inför den kollegiala aktiviteten 

Kurstemat påminner om min egen forskning som bygger på interpersonellt samspelt 

för problemlösning.  Förberedelserna handlade främst om Agere-026 och det faktum 

att det denna gång skulle komma ‘gäster’. 

Vad lärde jag mig i utbytet med mina kollegor 

Min expertis handlar om saker som rör ledarskap i olika kontexter inklusive 

pedagogiskt ledarskap, arbetsklimat, kommunikation på jobbet och kreativitet för 

problemlösning (begrepp som explorativt tänkande, entreprenöriell kognition, 

generativt lärande är synonyma). Till detta kommer min roll som ansvarig för 

Wellbeing-frågor. Där har framkommit att det är lite si och så med acceptans av 

åsiktsdivergens vid Helsingfors universitet. Ett återkommande fenomen är att 

personer med avvikande åsikter blir tystade. Det indikerar en dogmatisk kultur med 

förekomst av bekräftelse-bias och grupptänk. Det ligger i sakens natur att jag med 

utgångspunkt från min expertis om nämnda arbetsklimat under kursens gång 

upprepade betydelsen av utbyte mellan kollegorna i ett multidisciplinärt perspektiv. 

Trots detta upplevde jag tendenser att avbryta när ämnet inte passade kulturen. Men 

även om några personer hade tendensen att avbryta, upplevde jag ändå en effekt av 

resonerande. Ju mer vi talade med varandra desto bättre blev samtalsklimatet.  
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Reflektera kring hur du kan tillämpa pedagogisk teori i den egen 

undervisning och hur du kan utveckla din undervisning på basis av 

dina erfarenheter av den kollegiala aktiviteten 

Ämnet pedagogik delar ursprung med estetiken. Det betyder att mycket vatten runnit 

under de ‘akademiska broarna’. Modern pedagogik gränsar på många sätt till mitt 

eget ämne - psykologi. De möts i det interdisciplinära ämnet pedagogisk psykologi, 

vilket jag har god kunskap och erfarenhet om.  Jag använder sedan länge dessa 

teorier i min forskning och undervisning. 

Eftersom min forskning delvis grundar sig på nätverkskommunikation och social 

kreativitet, har jag utnyttjat den kompetensen och parallellt byggt ett internationellt 

nätverk med forskare från andra discipliner i olika länder. Under kursen växte mitt 

nätverk. 

Studenternas respons 

Studenternas respons på min lärarstil var positiv med inslag av överraskning och att 

det fanns gott om utrymme för dem att kommentera det jag sa. De rapporterade att 

jag varit lite argumenterande (Mercier & Sperber, 2011) men att det i huvudsak 

handlade om resonerande (Pinker, 2011). De rapporterade även att min lärarstil 

uppmuntrade (motiverade) dem att lyssna och att jag lyckades hantera tidsramen 

(sluta i tid).  Min ansats att uppmuntra explorativt tänkande gjorde dem lite nervösa. 

Det förklarades av att de träffat andra lärare vid Helsingfors universitet som hade en 

mer styra-och-ställa stil (ville tala om vad som är rätt och fel). Min syn är att det är 

viktigt att leda studenterna in i ett självständigt utforskande. 

 

På min uppmaning att nämna tre dåliga och tre bra saker om min lärarstil fick jag 

följande svar (med direkt översättning): 

Negativt 

● Jag lade för stor vikt vid bakgrundsteorier.  

● Missade att beskriva vissa koncept (sometimes some concept should be more 

explained). 

● Kunde gett mer info om examensuppgiften. 
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● Hade fel om vissa historiska händelser. 

● Ge studenterna mer utrymme. 

● Vissa saker verkade irrelevanta. 

Positiv  

● Interaktionen, dialogen mellan läraren och studenterna; kommunikation var 

lättsamt. 

● Introducerade saker som bra sätt (nice way).  

● Kursen innehöll intressanta saker (interesting knowledges). 

● Gav studenterna utrymme att ställa frågor. 

● Rolig, uppmärksam och engagerad. 

● Bra på att presentera power-pointsen, innehållet är verkligen intressant. 

● ‘Sättet läraren presenterade kursen fick mig att lyssna’.  

● Gillade att läraren i slutet av kursen gav utrymme för debatt. 

● Gillade att läraren vid första tillfället tog sig tid att diskutera med alla och 

envar. 

Tips på förbättring 

Kanske ibland fråga någon slumpmässigt utvald för att facilitera början av 

diskussionen.  

Be studenterna sätta på videon. 

Diskussion 

Min upplevelse av resonerandet med kollegor och studenter följer samma mönster: 

vissa är ovana att acceptera åsiktsdivergens. Det hänger sannolikt samman med 

förekomst av bekräftelse-bias – att det finns en kultur eller arbetsklimat som 

premierar dogmatiska föreställningar (Ekvall, 1996; Haidt, 2012). Den övergripande 

bilden är dock att kommunikationsklimatet blev bättre - rörde sig från 

argumenterande mot resonerande – ju mer vi talade med varandra. 

Kommunikationen med studenterna var resonerande och påverkade deras 

explorativa tänkande (tentamensresultat). Det rimmar med vittnesmål från tidigare 

studenter och kollegor. 



UP 3.2 Rapport över den kollegiala aktiviteten 

 

10 (12) 

Peter Österberg, Ph.D., Experimentell & Socialpsykologi, Department of Economics and Management, 

Helsingfors Universitet 

 

De kognitiva förmågor som idag förknippas med akademiskt lärande framträdde i tre 

evolutionära språng under de senaste 2 årmiljonerna och kröntes av the ’Great leap 

forward’ för 200 000 - 50 000 år sedan. Det gav upphov till förmågor som kreativitet 

genom nätverkskommunikation (Coolidge & Wynn, 2018; Longrich, 2020; Pringle, 

2016). Det är dock känt att våra emotioner ibland tar över och ställer till det för oss 

(Baumeister et al. 2001; Kahneman och Tversky, 1979). Dessa kommer till uttryck 

genom mentala fallgropar, t ex. bekräftelse-bias, när vi försvarar dogmatiska 

förhållningssätt och teorier trots att bevisen pekar i en annan riktning (Nickelson, 

1998). Här blir kollegial aktivitet avgörande för att genom resonerade öka takhöjden 

och ge större utrymme för heterodoxy. 
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