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SAMMAN F.ATTN ! NG

1 föreliggande rapport presenteras data, som främst belyser 

vilka lärare som bedrev undervisning vid den systematiserade, 

decentraliserade universitetsutbildningen (DU) ht 1970, vilka 

attityder dessa hade 11 I I olika förhållanden vid DU och vilka 

arbetsmetoder lärarna använde. Undersökningsgruppen bestod av

2 I lärare.

Cirka hälften av lärarna hade fil. kand.- eller fil. mag.- 

examen och ungefär lika stor del hade tidigare minst 3 års un- 

dervIsningsvana på akademisk nivå.

De flesta ansåg DU vara en angelägen form av högre utbildning, 

eftersom fler härigenom får möjlighet att bedriva universi

tetsstudier. Vid en jämförelse mellan de studerande vid DU och 

de vid universiteten uppfattade många lärare de förra som mer 

heterogena i fråga om studieförutsättningar och som mer akti

va. Beträffande förkunskaper, arbetsförmåga och förmåga att 

arbeta självständigt, ansågs Ingen skillnad föreligga.

Många lärare menade att den ekonomiska ersättningen vid DU 

eller anställningstryggheten var mindre bra, varav bristande 

anställningstrygghet av de flesta påpekades som en negativ 

faktor. Man var relativt nöjd med den schemamässiga upplägg

ningen, lokalernas beskaffenhet och den utrustning för undei— 

visningen som fanns vid DU.

Flera lärare uttryckte önskemål om en förskjutning i fråga om 

studieform, så att de studerande får stora möjligheter att på

verka undervisningens Innehåll, och så att lärarna l större 

utsträckning kan vara handledare l stället för undervisare. 

Lärarna föredrog att de studerande visar aktivitet genom att 

göra Inlägg under föreläsningar. Fler lärare skulle vilja an

vända tekniska hjälpmedel än vad som'vartt fallet.

Grupparbete önskades l stället för Individuellt arbetssätt. De 

flesta lärare föredrog att eleverna var förberedda Inför lek-



tlonerna och att givna hemuppgifter behandlades under kommande 

lektioner. Delade meningar rådde om lämpligt antal tentamina 

och dess omfattning.

Någon försöksverksamhet med utprövnlng av nya undervisnings- 

former tycks Inte pågå från lärarhåll.



BAKGRUND

Lä rarrekryterlng

Systematiserad decentraliserad universitetsutbildning (DU) på

börjades höstterminen 1970 I Lu Ieå, • Sundsva I I och Östersund. 

Ämnena matematik och franska var företrädda i Luleå, matematik 

och sociologi I Sundsvall samt matematik och nationalekonomi I 

Östersund. Umeå universitet svarar i huvudsak för utbildningen 

I Sundsvall och Luleå, medan Uppsala universitet har ansvaret 

för utbildningen I Östersund.

Innan det kunde fastställas att undervisning skulle ges I 

dessa ämnen, måste lärarfrågan lösas. En Inventering av före

fintlig lokal lärarttllgång utfördes på respektive ort. För

teckningen över lärarnas utbildningsbakgrund sändes till In

stitutionerna för bedömning av möjligheten att utnyttja lokal 

lärarkraft.

Det ansågs l de flesta fall Inte möjligt att använda sig av 

lärare, som var bofasta I Luleå eller Sundsvall. En orsak till 

detta var bland annat, att de behöriga lärarna oftast saknade 

”färska" erfarenheter från universitetsundervisning.

Man tog även kontakt med lärare, som tjänstgjorde vid unlvei— 

slteten, och ett resultat av detta blev, att en lärare flytta

de från Uppsala till Luleå, där ett lektorat Inrättades för 
läraren I fråga.

För ämnet sociologi tycktes svårigheterna med anskaffning av 

lärare vara så stora att UKÄ genom framställning ttI I Kungl. 

Maj:t I juni 1970 föreslog att studiekursen I sociologi skulle 

få utbytas mot en decentraliserad 40-poängskurs I företagseko

nomi. Kungl. Maj:t biföll Icke framställningen, men under som

maren löste sig IärarsltuatIonen I sociologi genom att Insti

tutionen I Umeå åtog sig att sköta all undervisning I ämnet 

(PM 28.5. 197 1).



2

Beträffande undervisning I franska bedömdes lärarnas arbets

belastning vid institutionen i Umeå som så stor, att man måste 

ställa sig avvisande till att ansvara för undervisningen I Lu

leå. I stället åtog sig romanska Institutionen I Uppsala att 

svara för utbildningen ? franska.

I Östersund tillträdde en lärare från matematiska Institutio

nen I Uppsala ett lektorat med tjänstgöring dels vfd gymnasium 

och dels vld DU. Undervisningssituationen I nationalekonomi 

löstes så att en universitetslärare från Uppsala bosatte sig I 

Östersund för en termin. (Uppgifter från Institutioner och ad

min! stratörer. )

Andel lärare från orten

I Luleå hade huvudsakligen en lärare hand om undervisningen i 

matematik. Denne lärare, som numera är bofast på orten, skötte 

cirka 85 procent av undervisningen, medan de övriga lektioner

na hölls av lärare, som rest från Umeå. Inom ämnet franska 

hämtades lärarna uteslutande från Uppsala.

För Sundsvall gällde att samtliga socIo IogI Iärare rekrytera

des från Umeå universitet. Omkring 20 procent av matematikun

dervisningen bedrevs av en lärare från staden. I övrigt tjänst 

gjorde lärare från matematiska Institutionen i Umeå.

I Östersund utnyttjades till största delen lärare, som under 

terminen var stationerade på orten. I matematik sköttes under

visningen av två lärare I en utsträckning av cirka 80 respek

tive 20 procent. En lärare undervisade på nästan samtliga av

snitt l ämnet nationalekonomi. Lärare från Uppsala universitet 

tjänstgjorde ett fåtal timmar. (Uppgifter från Institutioner 

och från admInI stratörer I respektive städer.)

Fördelning av undervisning bland anställda vid institutionerna

Eftersom planer för undervisningen redan var uppgjorda vid unl 

versftetens Institutioner, då det blev klart att försöksverk-
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samheten med decentraliserad universitetsutbildning skulle 

starta, löstes lärarfrågan på varierande sätt vid Institutio
nerna.

Som exempel kan nämnas, att man vid sociologiska Institutionen 

l Umeå ålade de lärare, som hade hand om en viss kurs vid uni
versitetet, att också ansvara för kursen I fråga I Sundsvall. 
Dessa lärare fick således sinsemellan komma överens om fördel
ningen av undervIsnlngstImmar I Umeå respektive l Sundsvall.

Vid matematiska Institutionen uttogs helt enkelt de lärare som 

var villiga att åka. Oftast Innebar detta att det Inte blev de 

lärare som undervisade på ett avsnitt I Umeå som åtog sig un
dervisning på motsvarande kurs på den decentraliserade orten, 
eftersom de då redan var hårt arbetsbeIastade. (Uppgifter från 

studierektorerna vid sociologiska och matematiska Institutio
nerna I Umeå. )

Ekonomisk ersättning

För undervisning vid systematiserad, decentraliserad universi
tetsutbildning utgick samma grundlön som vid universiteten.
Det fI I 1 a 111 I I ägg på 15 procent, som universitetslärarna 1 
Umeå erhåller, utbetalades Inte för den decentraliserade under
visningen. I stället anslog kommunerna I Luleå och l Sundsvall 
medel för ett s k administrativt påslag på lönen, vilket upp
går till 15 procent och således täcker samma belopp som det 
uteblivna f1 I I a 111 I I ägget. Lärarna I Östersund hade Inte någon 

motsvarande extra ersättning.
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DEN AKTUELLA UNDERSÖKNINGEN 

Syfte

Syftet med föreliggande rapport är att redovisa vilka lärare 

som bedriver undervisning vid den systematiserade, decentrali
serade universitetsutbildningen, vilka attityder lärarna har 

till olika förhållanden vid DU samt vilka arbetssätt lärarna 

använt sig av.

Data Insamling

Data har Insamlats med hjälp av ett frågeformulär, som till
sändes lärarna I februari 1971. Rapporten behandlar uppgifter
na från denna enkät med undantag av en fråga om attityd till 

förekomst av kursvärderingar, vilken kommer att redovisas I en 

kommande rapport. Frågeformuläret har medtaglts I appendix.

UndersöknIngspopulatton

Kriterium för att en lärare skulle medtagas I undersöknings
gruppen var att han skulle ha tjänstgjort minst 10 timmar vid 

DU. Detta Innebar att frågeformuläret skickades till 24 lära
re. Efter såväl skriftlig som muntlig påminnelse Inkom svar 

från 21 lärare, vilka utgör undersöknIngspopuIatlonen. Dessa 

fördelar stg över ämnen och orter på följande sätt:

Luleå: 4 lärare I franska (2 bortfall), I lärare I matematik, 
Sundsvall: 7 lärare I matematik (I bortfall), 6 lärare I so

ciologi,
Östersund: 2 lärare I matematik, 2 lärare I nationalekonomi. 

Uppläggning av resultatredovisning

Resultaten har Indelats I fem huvudavdelningar. Vilka frågor 

som behandlats Inom varje område anges Inom parentes.
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1. Utbildningsbakgrund (I, 2, 3)
2. DU - angelägen utbI IdnIngsform? (4a, 4b)
3. Jämförelse mellan DU och reguljärt universitet (5, 6, 7,

9a, 9b)
4. Tjänstgöringsförhållanden vid DU (8, 11)
5. Undervisningen vid DU (12:1-14)

De fem huvudavdelningarna består av ett antal delområden. Re
sultaten presenteras oftast I tabellform. Värdena I tabellerna 

utgörs I regel av absoluta tal för att Inte leda till över
tolkningar. Summa procent har angivits 5 de flesta tabeller. 
Totala antalet lärare är 21, men summan 1 tabellerna är I vis
sa fall något mindre, vilket beror på att några lärare Inte 

alltid besvarat samtliga frågor.

Direkt efter tabellerna görs vissa påpekanden om resultaten. 
Varje huvudavdelning avslutas med en kommentar, där resultat 

som bedömts som särskilt Intressanta sammanfattas, och där 

subjektiva synpunkter läggs på resultaten. För övrigt bör re
sultat, som framkommer I denna typ av undersökning med så få 

utfrågade, tolkas med försiktighet.
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RESULTAT

1.0. UTBILDNINGSBAKGRUND

Följande variabler behandlas. Frågans nummer anges Inom paren
tes
1. ExamIna (I)
2. Tjänsteställning (2)
3. Tidigare erfarenhet av akademisk undervisning (3)

I. I. ExamI na

Tabell I. Lärarnas examina Inom de olika ämnena.

ExamIna
Ämne F11.stud. Fl 1.kand. 

(mag. )
Fil.1Ic. FI 1 .dr. Annan Tot.

Franska - 4 - - - 4
Matemat I k - 4 3 2 - 9
Nat.ek. - 1 - - 1 2
Sociologi 4 2 - - - 6

Summa antal 4 1 1 3 2 1 2 I
Procent 19 52 14 10 5 100

Drygt hälften av lärarna har fil. kand.- eller fil. mag.-exa
men. Endast Inom ämnet sociologi återfinns lärare, som ej av
lagt akademisk grundexamen. 5 av 9 matematiklärare har högre 

examen än fI I. kand.-examen.
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1.2. TjänstestäI I n t ng

Tabell 2♦ Typ av tjänst, som lärarna Inom resp. ämne Innehar.

Ämne
Tjänst

Totalt
amanuens ass. adj . lekt. doc. annan

Franska - 2 - 2 - - 4

Matemat i k - 2 3 3 1 - 9

Nat.ek. - - - 2 - - 2

Sociologi 2 1 - 1 - 2 6

Summa antal 2 5 3 8 1 2 2 1

P rocent 10 23 1 4 38 5 10 100

38 procent av lärarna uppehå11 er tjänst som universitetslektor

Av de två lärare i sociologi, som angett annan typ av tjänst,

är den ene fl 1 osofie st ude rande och den and re har fI 1 . kand.-

examen.

1.3. Tidigare erfarenhet av akademisk undervisning

Lärarna ombads att ange hur många terminer de tjänstgjort inom 

den akademiska sektorn, för att man skulle få en uppskattning 

om deras erfarenhet av denna typ av undervisning.

Tabell 5. Antal terminer som lärare I olika ämnen tidigare har 

undervisat.

Ämne
Antal terminer

Totalt
0 1-2 3-5 6-10 11-20 2 1-30 3 1-

Franska - 3 1 - - - - 4

Matemat I k - 1 - 2 4 1 1 9

Nat.ek. - - 1 1 - - - 2

Sociologi 2 2 1 1 - - - 6

Summa antal 2 6 3 4 4 1 1 2 1

Procent 10 28 14 19 19 5 5 100



8

Cirka hälften av lärarna har tidigare undervisat under tre 

läsår eller mer. Endast en av matematI k Iärarna har mindre än 

tre års undervlsnIngsvana. Inom ämnet sociologi finns två lä

rare utan någon tidigare erfarenhet av akademisk undervtsnIng.

Kommentar:

17 av 21 lärare (80 procent) har lägst fil. kand.- eller fil. 

mag.-examen. 6 av 27 (29 procent) har fil. I I c.— eller högre 

examen. Som jämförelse kan nämnas att I "Rapport från SAMSUS" 

uppges andelen doktorer och licentiater Inom den kursverksam

het, som arrangerats av UKÄ I samarbete med lokala skolstyrel

ser, vara 57 procent och Inom statsbIdragsberättIgade univer- 

sItetscIrkI ar med bunden studieplan 50 procent. (Extern uni

versitetsutbildning. Rapport från SAMSUS, 1969.)

Fyra av de sex socI o Iogi Iärarna är Inte färdiga med någon aka

demisk examen, medan fem av de nio matematI k Iärarna har lägst 

fil. lic.-examen. Detta kan knappast tolkas så att man från 

Institutionernas sida medvetet styrt rekryteringen av lärare 

till DU så att man I det ena fallet låtit lärare med låg ut

bildning undervisa på decentraliserade un i versi tetsorter och I 

det andra fallet förbehållit denna undervisning till lärare 

med "högre" utbildning. I stället tycks förhållandet endast 

återspegla den struktur som de respektive Institutionerna ge

nerellt uppvisar I fråga om utbildningsbakgrund hos lärarna. 

(Umeå un I vers I tets kata Iog, 1970.)

Vid en jämförelse mel lan tabe I I I och tabel I 2 framgår det att 

några lärare med högst fil. kand.-examen uppehåller lektors-, 

docent- eller annan högre tjänst. Ingen uppgift föreligger 

dock om tjänstens omfattning.

De allra flesta av lärarna har tidigare bedrivit undervisning 

på akademisk nivå. Genomsnittligt har lärarna I detta material 

undervisat under drygt två läsår (Md = 4,5 terminer).
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Bara för två av lärarna är arbetet helt nytt. Dessa två undei 

visar I ämnet sociologi. De som har den största lärarerfaren

heten återfinns Inom matematikgruppen, vilket är helt naturligt, 

då matematI k Iärarna också har den högsta utbildningen. Lärarna 

1 franska har under relativt få terminer förut tjänstgjort som 

akademiska lärare (tabell 3).

Man måste dock vld tolkningen av data 1 tabellerna I och 3 

komma Ihåg att sambandet emellan å ena sidan utbildning och 

tjänstgöringstid och å andra sidan IärarsklckIlghet är oklart. 

Det är således omöjligt att uttala sig om huruvida lärarna I 

ett ämne undervisar bättre än lärarna I ett annat.
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2.0. DU - ANGELÄGEN UTBILDNINGSFORM?

Frågans nummer anges inom parentes.

1. Inställning till DU som form av högre utbildning (4a)

2. Motivering av åsikt om DU som utbI I dnIngstyp (4b)

2.1. Inställning till DU som form av högre utbildning

Lärarna fick ange ifall de ansåg DU vara en angelägen form av 

högre utbildning eller Inte.

TabeII 4. Åsikt om DU som utbI IdnIngsform bland lärarna I de o- 

II ka ämnena.

Ämne
DU-ange1ägen

T ota 11
J a Nej

Franska 4 4

Matemat I k 6 3 9

National ekonom i 2 - 2

Sociologi 6 - 6

Summa antal 18 3 2 1

Procent 86 14 100

De flesta lärare (86 procent) anser att DU är en angelägen typ 

av högre utbildning. De lärare som tycker annorlunda är samt

liga lärare Inom ämnet matematik.

Om åsikt om DU som utbI Idningsform sätts i relation till det 

antal terminer som läraren undervisat, framgår det, att de som 

Inte anser DU vara angeläget har alla minst 5 års undervls- 

nlngsvana. (Ej I tabell.)

2.2. Motivering av åsikt om DU som utbi IdnIngstyp

Lärarna ombads I en öppen fråga att motivera varför de ansåg 

DU vara/inte vara en angelägen form av högre utbildning. Anta-



let omdömen som redovisas I tabell 5 överensstämmer Inte med 
antalet lärare som besvarat frågan på grund av att många angett 
ett flertal skäl till sin ståndpunkt.

Tabell 5. Skäl till varför DU betraktas som angelägen utbild- 
nIn gs form.

Kategorier Totalt Procent

Fler får möjlighet till1 universitetsstudier 14 50
Små studerandegrupper 8 29
Avlastning från huvuduniversiteten 4 14
Övriga 2 7

Anta 1 omdömen 27 100
Antal svarande 18

14 av 18 lärare har motiverat sin ståndpunkt med att fler In
divider får tillfälle till högre utbildning genom att DU an
ordnas. Man har påpekat att människor, som av sociala eller 
ekonomiska skäl Inte kan lämna orten, härigenom kan bedriva 
universitetsstudier. ”Icke traditionella” studerandegrupper 
nås med t ex fler äldre elever än vid huvuduniversiteten.

Att antalet studerande är så jämförelsevis Iltet vid DU anser 
åtta lärare vara en fördel. Det positiva med detta uppges t ex 
vara, att bättre kontakt skapas mel lan lärare och elev och 
mellan eleverna sinsemellan, att det blir "mer Informellt och 
lättarbetat”, att ”anpassningsproblemen” för eleverna Inte blir 
så stora och att eleverna Inte har "bostadsproblem” l samma ut
sträckning som på universitetsorter.

Av de lärare som angett av Iastningseffekter som skäl har en sett 
DU som "ett viktigt led l kampen mot centralisering" och en an
nan hoppas att härigenom "slippa undervIsnlngsfabrIker”.

Inom kategorin övriga omdömen återfinns "bättre kontakt gymna- 
sIum-unI vers I tet genom DU" och ”aktivare och mer Intresserade 
e I ever”.
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Dg tre lärare som inte ansett DU vara en angelägen utbildnings 
form har samtliga motiverat sitt ställningstagande med kost
nadsskäl. Övriga synpunkter som framförts har varit rådande 
akademikeröverskott, "spartansk" utbildningsmiljö på decentra
liseringsorterna samt f n sämre kvalitet på lärarna vid DU än 
de vid universiteten (ej I tabell).

Kommentar;

Lärarna har mestadels en positiv attityd till DU som utb Ild — 
nlngsform, något som troligen bidrar till att skapa ett gynn
samt "undervIsningskIImat". En förklaring till deras välvilli
ga Inställning kan vara, att de flesta som åtagit sig tjänst
göring vid DU är sådana lärare som redan tidigare var positiva 
till en decentralisering av universitetsutbildningen.

Skälen som angetts till att DU ej uppfattas som angeläget är 
Inte av den karaktären att det betyder att dessa lärare skulle 
förneka de fördelar med DU, som den "positiva" gruppen fram
fört (tabell 5). Man kan tycka att det är demokratiskt riktigt 
att möjligheterna till universitetsstudier vidgas till att 
gälla fler individer, att det är fördelaktigt ur pedagogisk 
och anpassningssynpunkt med små elevgrupper och att det kan 
vara bra att avlasta huvuduniversiteten samtidigt som man dock 
anser att kostnadsfrågan måste sättas i relation till förde
larna. Lärarna i fråga kan efter sådana överväganden ha kommit 
fram till att totalkostnaden per elev blir alltför hög och där 
för Inte ansett DU vara en angelägen utbi IdnIngsform.

Att de som ställer sig avvisande till DU är lärare Inom samma 
ämne och lärare med tämligen lång undervtsnIngsvana är intres
sant att notera, men kan också bara vara en tillfällighet och 
tillåter Inte några tolkningar på grund av att antalet lärare 
I undersökningen är så litet.
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3.0. JÄMFÖRELSE DU - REGULJÄRT UNIVERSITET

Följande aspekter behandlas. Frågans nummer anges Inom paren
tes .

1. Elevmater!al (5)

2. Undervisning (6, 7)

3. Läraren som studierådgivare (9a, 9b)

Vissa lärare har ej besvarat dessa frågor beroende på att de 

ansett sig sakna jämföre IsematerI a I.

3.1. ElevmaterI a I

Lärarna fick ange om de studerande vid DU skiljer sig från 

''vanliga” universitetsstuderande I vissa avseenden, som kan 

vara av betydelse för undervisningssituationen. Sju olika as

pekter togs upp för bedömning, och lärarna fick för var och en 
göra en kryssmarkering.

Exemgej: DU-studerande

( ) ( ) ( )
har bättre 
förkunskaper

har sämre förkunskaper I ngen ski 11nad

( ) ( ) ( )
är mer kritiska är mlndre kritiska I ngen sk I11nad

Tabell 6. Lärarnas bedömning av de studerande vid DU jämfört 

med "vanliga” universitetsstuderande.

Bedömnlngsvartabel
St ude ren de vid DU

Me r/ 
bätt re

M I ndre/ 
sämre

Ingen 
sk I 1 1nad

S umma 
antal

Mot i vat 1 on 8 - 8 16
Förkunskaper 2 2 13 1 7
Heterogen I tet I fråga 
om studieförutsättningar 12 - 5 1 7
Samarbets förmåga 6 - 10 16
Förmåga att arbeta 
sj ä1vständIgt 5 1 10 16
Kritisk Inställning 6 5 5 16
Aktivitet i undervls- 
n1ngssltuatIonen i 1 •Mfe 5 16
Antal bedömningar 50 8 56 1 14
Procent 44 7 49 100
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12 av 17 lärare (71 procent) uppfattar de DU-studerande som 

mer heterogena I fråga om studieförutsättningar, och II av 16 

(69 procent) tycker att de är mer aktiva l undervisningssitua
tionen. Beträffande förkunskaper, samarbetsförmåga och förmåga 

att arbeta självständigt anses DU-gruppen av många lärare (77, 
63 respektive 63 procent) Inte skilja sig från studerande vid 

huvuduniversiteten.

3.2. UndervIsnIng

Lärarna tillfrågades, om de ansåg det vara mer stimulerande att 

undervisa de studerande vid universitetet än de vid DU, och om 

deras undervisningssätt var olika för de båda grupperna och I 
så fall hur metoderna skilde sig åt.

Tabell 7. Olika lärares bedömning av vilken studerandegrupp 

som anses mer stimulerande att undervisa.

K ron 6
"Van 11 ga" un 1 v.studerande mer stImu1 erande

J a Nej Ingen skillnad Tota 11

Franska i 2 1 4

Matemat I k 4 2 1 7

National ekonomi 1 1 2

SocIo 1ogi 1 2 3 6

Summa antal 7 7 5 19

Procent 37 37 26 100

37 procent av lärarna tycker det är mer stimulerande att under 

visa DU-studerande liksom 37 procent anser det mer stimuleran
de med studerande vid reguljära universitet. Fördelningarna av 

lärare I olika ämnen skiljer sig ej nämnvärt åt I preferenser 

av studerahdegrupp. Inte heller lärarnas examina, tjänste
ställning eller antal tjänsteår har betydelse för vilken grupp 

som anses mer stimulerande att undervisa. (Ej 1 tabell.)
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Tabell 8. Samma eller annorlunda undervisningssätt vid DU jäm
fört med reguljärt universitet.

Ämne
Annat undervisningssätt vid DU

Ja Nej Totalt

Franska 2 2 4
Matemat 1 k 5 2 7
Nat Iona1 ekonomi 1 1 2
Sociologi - 5 5

Summa antal 8 10 18

Summa procent 44 56 100

56 procent av lärarna anser sig undervisa på samma sätt vid DU 

som vid "vanliga" universitet medan 44 procent undervisar de 

båda grupperna olika. Samtliga socI o Iogt Iärare undervisar på 

samma sätt medan 5 av 7 matematiklärare använder andra under
visningsmetoder vid DU.

På följdfrågan om hur och varför man undervisar på olika sätt 

har man oftast angett att det mindre antalet elever vid DU gör 

det möjligt att använda andra undervlsnIngsformer än föreläs
ning eller att på ett effektivt sätt varva föreläsning med 

tillämpningsövningar. Två lärare har betonat att de känner 

starkare personligt engagemang för undervisningen vid DU, vil
ket leder till att mer arbete nedläggs Inför tjänstgöring vid 

DU.

3.3. Läraren som stud.I erådgl vare

TabeII 9. Anslagen tid för studierådgivning vid DU jämfört med 
reguljärt universitet fördelat över olika lärare.

Ämne
Mer tid till studIerådgIvnIng vid DU

J a Nej T veksam Tota 1 t

Franska 2 2 - 4
Matemat I k 3 3 1 7
Nat Iona 1 ekonomi 1 - 1 2
Sociologi 2 2 1 5

Summa anta 1 8 7 3 1 8
Procent 44 39 17 100
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44 procent av lärarna har angett, att de får ägna mer tid åt 

att ge eleverna vid DU råd och anvisningar om studierna än 

eleverna vid reguljära universitetet medan 39 procent Inte 
gjort det.

De lärare, som har anslagit mer tid till studierådgivning för 

deltagarna vid DU, säger sig ha upplevt detta som Intressant 

och positivt över lag. Några av dem har påpekat att det ökat 
deras arbetsbörda utan att man erhållit någon ersättning. (Ej 
\ tabel I.)

Kommentar:

Av de studerande vid DU är 32 procent 26 år eller äldre, medan 

endast 10 procent av de nylhskrlvna ht 1967 vid Umeå universi
tet var 25 år eller äldre (Franke-Wlkberg, Johansson & Råberg, 
1971). Bland annat kan olikheter I åldersfördelning tänkas åt
följas av att lärarna uppfattar skillnader också I andra av
seenden mellan studerande vid DU respektive vid universiteten. 
51 procent av bedömningarna angav att skillnader förelåg I de 

variabler som här medtaglts. Hela 44 procent av bedömningarna 

angav att de DU-studerande utmärktes av mer eller var bättre I 
de aspekter lärarna fick ta ställning till och bara 7 procent 
tydde på att de DU-studerande hade "mindre" eller var "sämre" 

än "vanliga" un I vers I tetse I ever.

Dessa procenttal kan ej tolkas som ett adekvat mått på att de 

DU-studerande utgör en bättre undervIsnIngsgrupp än universi
tetsstuderande, eftersom heterogen I tet I fråga om studieförut
sättningar är en variabel som många lärare troligen bedömer 
som negativ. Vidare kan kanske kritisk Inställning uppfattas 

som en god egenskap av vissa lärare men som något mindre bra 
av andra, bland annat beroende på att Innebörden av begreppet 
tolkas på varierande sätt Inom olika ämnen. De övriga fem att
ributen: motivation, förkunskaper, samarbetsförmåga, förmåga 

att arbeta självständigt samt aktivitet I undervisningssitua
tionen är dock egenskaper, som lärare förmodligen värderar 

högt.
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Vid den undersökning som utförts av SAMSUS ansåg lärarna inom 

extern universitetsutbildning, att särskilt deltagarnas Intres
se och studiemotivation var positiva erfarenheter för dem.
Detta kan jämföras med att hälften av lärarna här bedömer de 

DU-studerande som mer motiverade än vanliga universitetsstu
derande och Ingen som mindre motiverad, samt att 65 procent av 

lärarna tycker att DU-eleverna utmärks av att de är mer aktiva.

I den ovan nämnda undersökningen utgjordes det största problem
et av den relativt stora heterogenlteten bland deltagarna. I 
föreliggande material angav 12 av 17 lärare (71 procent) att 

de studerande vid DU var mer heterogena I fråga om studieför
utsättningar än studerande vid huvuduniversitet, vare sig de 

upplever den större skillnaden som ett problem eller Inte. 
(Extern universitetsutbildning. Rapport från SAMSUS, 1969.)

Eftersom 77 procent av lärarna tyckte att studerande vid DU 

och studerande vid universiteten har lika stora förkunskaper, 
måste heterogen I teten 1 DU-gruppen anses orsakas av andra va
riabler som t. ex. åldersfördelning, motivation eller kritisk 

inställning (tabell 6).

Det är lika många lärare som anser att studerande vid DU är 

mer stimulerande att undervfsa som de som föredrar nvanllga:' 
universitetsstuderande. De 26 procent som Inte uppger någon 

skillnad kan antingen tycka att det är lika givande att under
visa båda grupperna eller också att det är Ilka I i tet stimu
lerande att vara lärare för dessa två elevkategorier.

Drygt 40 procent undervisar på annorlunda sätt vid DU än vad 

de gör vid reguljärt universitet, vilket möjligen kan relateras 

till att 71 procent av lärarna bedömde DU-eleverna som mer he
terogena. I lärarnas förklaringar tfI I hur undervIsnIngssätten 

skiljer sig åt, har man inte direkt angivit att Individualise
rad undervisning oftare företräds vid DU. Att man påpekat möj
ligheten att vid DU pröva andra undervisningsformer än före
läsning kan möjligen Innebära att större hänsyn tas till Indi
viduella differenser.
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Att samtliga socI o Iogi Iärare undervisar på samma sätt vid DU 

som vid universitetet medan 5 av 7 lärare I matematik använder 

olika metoder skulle eventuellt kunna tyda på att de senare 

anstränger sig mer då det gäller att anpassa undervisningen 

till eleverna. Men en troligare förklaring till detta är nog, 
att de olika ämnen som företräds vid DU kräver olika grad av 

indI vi dua I I ser Ing för att eleverna ska tillgodogöra sig under
visningen. I ämnena franska, matematik och nationalekonomi är 

kanske behovet av en differentierad undervisning större än 

inom ämnet sociologi.

Många av lärarna ägnar mer tid åt studierådgivning, när de un
dervisar vid DU, vilket kanske öppnar möjligheter till ännu 

bättre relationer mellan elever och lärare, då dessa lärare 

upplever sin roll som studierådgivare positivt.

Om kraven på ersättning för den ökade arbetsbelastningen upp
fylldes kanske fler lärare gärna anslog mer tid till att ge 

anvisningar om studierna. Visserligen har lärarna Inte utbild
ning på området men många frågor kan de nog ändå ge svar på 

eller också kan de tala om vart den studerande kan vända sig 

för att få sitt problem löst.

Man måste vid tolkningen av frågan om studIerådgIvnIng komma 

Ihåg att den Inte ger upplysning om den faktiska tid som ägnas 
åt detta. Det kan vara så att en lärare, som svarat nekande 

till att mer tid åtgår vid DU, ändå ger större utrymme åt att 

ge studieanvisningar än en som svarat ja på frågan. Den senare 

kanske Inte ägnar någon tid alls åt att ge råd vid reguljära 

unlversi tetet.
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4.0. TJÄNSTGÖRINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÄ DU:S UPP
LÄGGNING

1. Ekonomisk ersättning och anställningstrygghet. Schemamässig 

uppläggning, lokaler och utbildning för undervisningen. (8)

2. Förslag till förbättrade tjänstgöringsförhållanden. (8)

3. Allmänna synpunkter på DU:s uppläggning. (II)

4.1. Ekonomisk ersättning och anställningstrygghet. Schemamässig

uppläggning, lokaler och utrustning för undervisningen

Tabell 10. Synpunkter på olika aspekter av lärarnas tjänst

göringsförhållanden vid DU.

BedömnIngsvarlabel Bra Acceptabe11 Mindre , Summab ra , .anta 1

Ekonomisk ersättning 7 5 6 18

Anstäl 1 n I ngstrygghet 1 2 16 19

Schemats uppläggning 12 4 1 17

Lokalernas beskaffenhet 13 5 2 20

Utrustning för undervisningen 12 3 4 19

Antal bedömningar 45 19 29 93

P rocent 49 20 3 1 100

Schemauppläggning, undervisningslokaler och utrustning för un

dervisningen har bedömts som bra av 71 procent (12 av 19), 65 

procent (13 av 20) respektive av 63 procent (12 av 19).

84 procent av lärarna (16 av 19.) anser anställningstryggheten 

vara mindre bra.

Sammanfattningsvis hör 49 procent av bedömningarna till kate

gorin "bra" och 31 procent till kategorin "mindre bra".

Arbetslön och anställningstrygghet kan anses höra nära samman 

vid en kartläggning av lärares tjänstgöringsförhållanden lik

som schemauppläggning, undervisningslokaler och -utrustning
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har vissa gemensamma drag. Beträffande lön och trygghet i ar

betet har det bedömts som Intressant att undersöka synpunkter 

från lärare I olika ämnen (ej I tabell), medan det I fråga om 

schema, lokaler och utrustning är av Intresse att få en upp

fattning om vad lärarna på de respektive orterna tycker (ta

bell II).

Nästan 60 procent av bedömningarna (22 av 37) gällande lön och 

anställningstrygghet hör till kategorin ”mindre bra". 16 av de 

22 omdömena rör anställningstrygghet och 6 rör ekonomisk er

sättning. 4 av 5 socI o IogI Iärare betraktade ersättningen som 

mindre bra.

Tabell II. Synpunkter på schemamässig uppläggning (S), loka

lernas beskaffenhet (L) samt utrustning för under

visningen (U) I relation till tjänstgöringsort.

Ort Bra Accep
tabelt

Mindre 
b ra Summa antal Ej svar

S 5 ~ 5 -

Luleå L 2 3 - 5
U 1 1 3 5 -

S 4 3 1 8 4
S undsva 1 1 L 7 2 2 1 1 1

U 8 1 1 10 2

S 3 1 - 4 -

Östers un d L 4 - - 4 -

U 3 1 - 4 -

Anta 1 be-
dömnInga r 37 12 7 56

Procent 66 2 1 13 100

66 procent av Iärarbedömningarna beträffande schemauppläggning, 
lokaler eller undervIsnIngsutrustnIng är klart positiva.

Hälften av lärarna i Sundsvall, alla I Luleå och 3 av 4 I Öster 

sund anser att schemat varit bra.

Samtliga lärare I Östersund är nöjda med undervIsnI nas I oka Iei— 

na. I Luleå, anses de vara bra el ler acceptabla (2 respektive 

3 lärare) och i Sundsvall bedöms de som bra eller acceptabla



av 9 lärare medan 2 lärare tycker att de är mindre bra.

2 I

3 lärare, som tjänstgör I Luleå, har angett, att man har mind

re bra utrustning för undervisning där.

4.2. Förslag till förbättrade tjänstgöringsförhållanden

Flera a.v synpunkterna gäller den ekonomiska ersättningen, där 

man framfört önskemål om betalning för tid som åtgår till att 

utarbeta kompendier, studieanvisningar, till att ge studleråd- 

glvnlng etc. Någon framför att ersättning borde utgå för den 

tid som bortgår I samband med resorna.

Några förslag till hur anställningstryggheten kan förbättras 

ges ej.

En lärare framhåller att schemat bör anpassas så att undervis

ningen vid DU läggs In under en period då läraren Inte paral

lellt har undervisning vid universitetet.

Beträffande utrustning för undervisningen anser lärarna I Luleå 

att de behöver kartor och bandspelare Inom ämnet franska och 

skrivmaskin med matemat Iska symboler och text Inom ämnet mate

matik. I Östersund önskar lärarna att de hade egen telefon för 

att bättre kunna hålla kontakt med universitet, medan Sunds- 

valIslärarna vill ha fler och större skrivtavlor för undervis

ning Inom ämnet matematik.

4.3. Allmänna synpunkter på DU:s uppläggning

En öppen fråga gavs, där lärarna fick möjlighet att framföra 
de synpunkter på den decentraliserade universitetsutbildningen 

som Inte tagits upp eller tillräckligt väl belysts I de övriga 

f rågorna.

8 lärare besvarade frågan och dessa gjorde ett varierande an

tal påpekanden. Synpunkterna har grupperats efter Innehåll för 

att ge bättre överblick.
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1. Utvidgning av DU så att DU omspänner fler ämnen och fler . 

städer. Dock bör ej undervisning ges på nivå över 40 poäng 

bl a på grund av att biblioteken på orten är undermåliga.

2. ''Pendlande” lärare. Önskemål framförs om att fler lokala 

tjänster inrättas. Undervisning vid DU betraktas annars 

lätt som något man sysslar med vid sidan om sitt ordinarie 

arbete. Å andra sidan är det viktigt att lärare vid DU hål

ler nära kontakt med respektive Institution vid universite

tet.

3. Schemat ur elevsynpunkt. Eftersom lärarna ofta har långa re

sor koncentreras undervisningen alltför hårt. Detta innebär 

till exempel att den studerande inte har möjlighet att nå 

läraren med frågor förrän efter lång tidsperiod.

4. StudIevägledning. Eleverna vid DU bör ges samma möjligheter 

att få rådgivning som de vid universiteten har.

5. Övrigt. Till den positiva sidan förs synpunkter som att det 

är mindre byråkratiskt upplagt vid DU än vid universiteten 
och att man på de decentraliserade orterna tar hand om de 

studerande på ett föredömligt sätt.

Kommentar:

Lärarna tycks 1 stort sett vara relativt nöjda med sina tjänst

göringsförhållanden vid DU (tabell 10). Bristande anställnings

trygghet är den aspekt som de flesta påpekar som något nega

tivt. Ett sätt att förbättra densamma är att Inrätta fler fasta 

tjänster på de decentraliserade orterna. Härvid bör det dock 

ses till att de lärare som får sådana tjänster uppehåller nära 

kontakt med respektive institution vid huvuduniversitetet. Fö i— 

slag framfördes om att läraren i fråga kunde ha sin tjänst in

rättad så att han ena terminen tjänstgör vid universitetet och 

nästa termin på den decentraliserade orten.
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Flera lärare menar emellertid att man Inte heller erfar någon 

anställningstrygghet vid sitt arbete på universitetet, om man 

t ex Innehar assistenttjänst.

Missnöjet med den ekonomiska ersättningen för utförd undervis

ning kan för några lärare Innebära att lönen överlag betraktas 

som alltför låg för universitetslärare. De flesta lärarna på

pekar dock att de anser ersättningen vara för liten 1 relation 

till den tid som åtgår I samband med undervisningen på den de

centraliserade orten. Resor, långa väntetider på lämpligt kom

munikationsmedel och tid 1 samband med övernattning är exempel 

på vad som utgör vad man kallar spllltld och som flera lärare 

anser att de borde kompenseras för.

Schemat tycks ha passat de flesta lärare bra, vilket kanske 

beror på att det gjorts upp med utgångspunkt från lärarna. 

Frågan är dock om den schemamässiga lösningen Innebär stora 

nackdelar ur elevsynpunkt. Kontinuerliga kursvärderingar har 

gjorts av de studerande och resultaten, som f n är under bear

betning, tyder på att schemat borde ha annan utformning, bl a 

mindre koncentration av undervisningen för att vara till belå
tenhet.

Samtliga lärare I Luleå och Östersund tycker att undervisnings 

lokalerna är bra eller acceptabla. Bland sundsvaI IsIärarna är 

det 2 som anser att de är mindre bra, medan de övriga lärarna 

I Sundsvall tycks vara tämligen nöjda med lokalerna, som 

ställts till förfogande. De 2 lärarna har dock Inte påpekat 

några konkreta brister, vilket medför att förslag till förbätt 

ring Inte kan ges.

Speciellt I Luleå tycks lärarna ha problem med att de Inte har 

den utrustning för undervisningen som de anser sig behöva. 

Detta framgår av tabell II och även av karaktären på de för

slag till förbättrade tjänstgöringsförhållanden som luleålärar 

na lämnat. Önskemål som överlag framlagts på detta område är 

Inte särskilt kostnadskrävande och bör kunna tillgodoses.



De allmänna synpunkterna på uppläggningen av DU-verksamheten 

återspeglar en positiv Inställning till utvidgad decentralise

rad universitetsundervisning så att de Inte bara omspänner 

fler ämnen utan även fler orter. Det anses inte realistiskt 

att nu förmedla undervisning på högre nivå än 40 poäng, vilket 

dock måste vara beroende på typ av ämnen och något som sålunda 

får avgöras från fall till fall.

Bland de allmänna synpunkterna återkommer krav på ökad möjlig

het till studierådgivning för de studerande vid DU-orterna. 

Trots att lärarna, som tjänstgör 1 städerna I fråga, tycks gö

ra stora Insatser på detta område, borde det nog också anslås 

fler timmar till studI väg Iedarna från universiteten för DU- 

orterna eller kanske så småningom Inrättas fasta tjänster för 

studievägledning på decent ra I i ser Ingsorterna.
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5.0. STUDIEFORMER VID DU

Fråga 12 behandlas, vflken består av 14 deluppgifter. Nummer 
på deluppgifterna anges Inom parentes.

1. Undervisningens Innehåll. (5, 7, II)
2. Undervisningens praktiska utformning. (I, 2, 4, 6, 12)
5. Former för elevernas studiearbete. (3, 8, 9, 10)
4. Kunskapskontroll. (13, 14)

Olika situationer, som kan förekomma I undervIsnIngssammanhang, 
blev föremål för bedömning av lärarna. Beskrivningarna för var
je deluppgift bestod av två påståenden (A och B), som l regel 
var varandras motsatser. Läraren hade till uppgift att dels ta 
ställning till vilken av de två beskrivningarna som oftast ha
de förekommit I hans undervisning vid DU, och dels till vilken
av de beskrivna situationerna han föredrog.

Exempe1:

Beskr1vn1ng
Detta före
drar jag

Detta har mest 
förekomm 11

A. KunskapsredovlsnIng sker I 
form av skriftliga tentamina X

B. Kunskapsredov1snlng sker I 
form av muntliga tentamina X

De 14 deluppgifterna har grupperats i 4 områden och för varje 
område presenteras resultaten i en tabell. Det påstående av de 
två motsatserna som de flesta av lärarna har angett att de fö
redrar har beskrivits. Inom parentes anges hur många lärare 
som har prickat för alternativet av de som har besvarat frågan 
t ex (12/20). Den procentuella svarsfrekvensen har beräknats 
för vad som föredrages och för vad som varit mest förekommande 
och dessutom finns en differens mellan dessa båda tal. Denna 
differens kan betraktas som ett uttryck för I vilken riktning 
och utsträckning lärarna önskar en förskjutning I fråga om 
studieform. (Härnqvlst-Grahm, 1963.) På grund av att ämnena 
som Ingår I undersökningen är av så olika karaktär, blir ett 
par av de beskrivna situationerna Inte lika sannolika för samt
liga ämnen. (Tabell 12:3 och tabell 13:5.)
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5.1. Undervisningens innehåll

TabeII 12. Uppgifter om det Innehåll I undervisningen som före

dras I relation till det oftast förekommande. Pro

centuell fördelning.

BeskrIvnIng
Detta Detta har mest
föredras förekommit Dlff.

Eleverna har stora möjligheter 
att påverka undervisningens
Innehål I (9/16) 56 (4/16) 25 31

Undervisningen Innehåller så
dant som är av direkt prak
tisk nytta för framtida yrke (11/16) 69 (7/16) 44 25

Lärarens politiska åsikter 
återspeglas ej i undervis
ningen ( 13/19) 68 ( 12/19) 63 5

En positiv differens på 31 respektive 25 procent innebär att 

flera lärare önskar en förändring I förhållande till vad som 

förekommit så att eleverna får ökat Inflytande på undervisning

en och så att nyttosynpunkter oftare läggs på undervisningens 
innehål I .

5.2. Undervisningens praktiska utformning

T aba II 13. Uppgifter om den praktiska utformning av undervis

ningen som föredras I relation till den oftast före

kommande. Procentuell fördelning.

Detta Detta har mest
Beskrivning föredras förekommi t Di f f.

Läraren fungerar mer som hand
ledare än som undervisare (13/15) 87 (5/15) 33 54

Läraren föreläser - eleverna 
deltar aktivt med frågor och 
i n lägg (15/18) 83 (7/18) 39 44

Tekniska hjälpmedel används
I undervisningen ( 12/20) 60 (6/20) 30 30

Läraren gör utvikningar 
från kurslitteraturen (12/21) 57 (8/21) 38 19

En mindre del av lek
tionerna ägnas åt diskussioner (12/20) 60 ( 15/20) 75 -15
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Lärarna skulle I högre grad vilja fungera som handledare (87 

procent). I stället har de mest fått fungera som undervisare 

(33 procent).

Vidare föredrar många (83 procent) att eleverna är aktiva un

der föreläsningarna. Nästan 40 procent anser att eleverna ak

tivt deltagit med frågor och Inlägg under föreläsningarna. 30 

procent av lärarna uppger att tekniska hjälpmedel ofta använts 

t undervlsnIngssammanhang, medan dubbelt så många lärare skulle 

föredra att använda sådana. Flera lärare (38 procent) gör ut

vikningar från kurslitteraturen, när de undervisar, men ännu 

fler (57 procent) skulle föredra att kunna göra det.

60 procent föredrar, att en mindre del I stället för en större 

de! av lektionstiden ägnas åt diskussioner. 75 procent har 

uppgivit, att det varit mest vanligt att diskussioner utgjort 

en mindre del av lektionerna.

5.3. Former för elevernas studiearbete

Tabell 14. Uppgifter om den form för elevernas studiarbete som 

föredras I relation till den oftast förekommande

formen. Procentuell1 förde 1nIng •

BeskrIvnIng
Detta
föredras

Detta har mest 
förekommit DI f f.

Eleverna arbetar I grupp med 
problem eller uppgifter un
der lektionen ( 14/18) 78 (9/18) 50 27

Läraren kräver att eleverna 
förbereder sig till lektion
erna genom att läsa viss

1 Itteratur (19/21) 9 1 (16/2 1 ) 76 1 5

Hemuppgifter behandlas I ef
terhand på lektionerna ( 18/20) 90 (16/20) 80 10

Eleverna får hemuppgifter som 
skall redovisas Inom kort tid (10/16) 63 (11/16) 69 -6

För hälften av lärarna har eleverna mest arbetat Individuellt 

med uppgifter under lektionerna. 78 procent av lärarna före

drar dock grupparbete.
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De flesta (91 procent) önskar, att de studerande förberett sig 
Inför lektionerna genom litteraturstudier. 76 procent anger 
att man haft krav på förberedelse från eleverna.

Flertalet (90 procent) föredrar att Inte lämna hemuppgifterna 
obehandlade, och oftast har också dessa bearbetats I efter
hand. 69 procent uppger att hemuppgifter, som skall redovisas 
Inom kort tid, vanligen givits, medan färre lärare (63 procent) 
verkligen föredrar denna form för elevernas studiearbete.

5.4. KunskapskontroI I

TabeII 15. Uppgifter om den form för kunskapskontroll som före
dras i relation till den oftast förekommande formen. 
Procentuell fördelning.

BeskrIvnlng
Detta 
föred ras

Detta har mest 
förekomm i t Dlf f.

Tentamina är få och 
på stora avsnitt

ges
( 10/17) 59 (9/17) 53 6

Tentamina omfattar 
sak 1Igen frågor på
11 tteraturen

huvud
kurs-

(20/20) 100 (20/20) 100 0

Nästan 60 procent föredrar få, omfattande tentamina. Drygt 
hälften av lärarna uppger att kunskapskontrollen oftast haft 
denna utformning. Samtliga lärare har för det mesta gett frå
gor, som inte gått utöver kurslitteraturen, liksom alla tycker 
att tentamina huvudsakligen skall Innehålla frågor på den lit
teratur som ingår I kursen.

Kommentar:

För en fjärdedel av lärarna har de studerande haft reellt In
flytande på vad som skall behandlas i undervisningen. Dubbelt 
så många lärare skulle dock önska att eleverna fick stor möj
lighet att påverka undervisningens Innehåll. Skillnaden häre- 
meI I an skulle kunna bero på att det varit svårt för lärarna



29

a+t verkligen få reda på de studerandes åsikter om undervis
ningen. Man har kanske Inte ansett det riktigt eller ej haft 

möjlighet att under lektionstid diskutera vad undervisningen 

skall röra. Ett sätt att få kännedom om vad eleverna tycker är 

att använda skriftliga krusvärderingar, genom vilka man snabbt 
får en uppfattning om gällande synpunkter.

En annan förklaring till differensen mellan vad som föredras 

och vad som oftast varit fallet I fråga om elevinflytande är 

kanske det att läraren skulle vilja att de studerande fick si
na önskemål tillgodosedda, men att han Inte kan låta eleverna 

styra undervisningens Innehåll, eftersom han känner sig allt
för bunden av uppställda studieplaner.

Det bör dock påpekas att drygt 40 procent av lärarna föredrar, 
att eleverna har ringa möjligheter att påverka undervlsnIngs- 
I nnehåI let.

En stor del av lärarna (70 procent) skulle vilja undervisa på 

sådant som de studerande har direkt nytta av. Att så Inte lika 

ofta varit fallet beror eventuellt på ett ämnes eller ett av
snitts karaktär. Aven om läraren Inser att eleverna Inte har 

direkt praktisk användning av ett område, som behandlas I un
dervisningen, måste de kanske tillgodogöra sig kunskaper på 

området ändå för eventuella studier på högre nivå.

Resultaten från uppgifterna om undervisningens praktiska ut
formning (avsnitt 5.2.) tyder på att lärarna gärna frångår den 

gängse föreläsningen, som Innebär att föreläsa för ett passivt 

auditorium. De tycks föredra att vara handledare framför att 
vara undervisare, och när de föreläser uppskattar de om åhörar
na kommer med frågor och gör Inlägg, vilket kan Initiera dis
kussioner. Lärarna sträcker sig dock för det mesta Inte så 

långt att de vill att den större delen av lektionerna skall 
ägnas åt diskussioner.
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För att undervisningen skall kunna utformas på det sätt som 
lärarna önskat, krävs det nog att elevgrupperna Inte är allt
för stora. En fördel med undervisning vid DU uppgavs vara de 
små studerandegrupperna dör Jämfört med vid universiteten (ta
bell 5). Studerandeantalet vid DU-undervIsnlng är kanske ändå 
för högt, men förutsättnIngarna för att använda det arbetssätt 
som lärarna föredragit bör dock vara bättre vid undervisning 
vid DU än vid reguljära universiteten. Att de studerande vid 
DU skulle utgöra en grupp som utmärks av bristande aktivitet I 
undervisningssituationen tycks Inte förklara varför det sällan 
görs några Inlägg från elevhåll under en föreläsning. Det var 
nämligen 69 procent av lärarna som bedömde eleverna vid DU som 
aktivare än vanliga unlversltetsstuderande (tabell 6).

Tekniska hjälpmedel har Inte kommit till användning I den ut
sträckning man önskat. Den förklaring härtill, som tycks ligga 
närmast till hands, är att man på DU-orterna Inte har den ut
rustning för undervisningen som behövs. Ur tabell 10 framgår 
det dock att nästan 80 procent av lärarna bedömer sådan ut
rustning som bra eller acceptabel. Det är också tänkbart att 
lärarna Inte fått tillräcklig pedagogisk utbildning på området 
och därför Inte kan eller vågar använda tekniska hjälpmedel, 
då de undervisar.

Många lärare ser gärna att grupparbete förekommer under lek
tionerna. Detta arbetssätt har också hälften av lärarna låtit 
de studerande tillämpa. Grupparbete skulle kanske kommit till 
användning som arbetsmetod ännu oftare, om antalet studerande 
vid varje undervisningstillfälle varit mindre. Det kan också 
vara så att det bedöms ta alltför mycket tid l anspråk att ut
arbeta uppgifter, som lämpar sig för grupparbete.

Några fler lärare hade önskat att de kunnat ställa större krav 
på förberedefse fnför lektionerna från elevernas sida än vad 
som varit fallet. En orsak härtill är eventuellt att den sche
mamässiga lösningen, med Ibland stark koncentration av lektion
erna till ett fåtal dagar, Inte varit den bästa ur elevsynpunkt 
(avsnitt 4.3.). Man har kanske Inte kunnat ålägga de studerande



att läsa viss litteratur till påföljande dag, om nästan hela 

dagen upptagits av undervisning.

Få tentamina på stora avsnitt har förekommit ungefär lika ofta 

som många tentamina på små avsnitt. Nästan 60 procent uppvisar 

preferens för det förra alternativet. En variant är att dels 

ge en eller ett par omfattande tentamina och dels ett flertal 
de I tentam Ina.

Det verkar knappast som om några genomgripande förändringar 

vidtagits av lärarna I fråga om undervisningsmetoder. Nästan 

60 procent uppgav, att de använt samma metoder vid DU som de 

gör I vanliga fall (tabell 8). Av de resterande 40 procenten 
har några lärare ansett sig mer kunna frångå den traditionella 

före IäsnIngsformen, men Ingen lärare har angett, att de bedri

ver någon försöksverksamhet vid DU med utprövnlng av nya un

dervisningsmetoder. Vid DU, som I stg är en försöksverksamhet, 

borde också utrymme finnas för förnyelse I fråga om undervis

ningsformer på universitetsnivå.
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Uneå universitet
’Beteendevetenskaplige institutionen 
AVDELNINGEN FÖR PEDAGOGIK

Länarenkät

Detta frågeformulär vänder sig till lärare med minst 10 tinnars tjänstgöring 
vid den systematiserade decentraliserade universitetsutbildningen (DU) på 
någon av arterna Luleå, Sundsvall och Östersund.

Eftersom denna utbildning bedrivs sam försöksverksamhet, är det ytterst värde
fullt att få veta lärarnas erfarenheter av den gångna terminens arbete. Där
för ber vi Dig att lämra så noggranna och utförliga upplysningar eom möjligt.

De flesta frågor besvaras genom att sätta ett kryss för länpligt alternativ.
I förekommande fall skrivs kcranentarer till frågorna.

Vi är tacksamma om vi kunde få Ditt svar serast den 30 januari 1971.

Med vänliga hälsningar 
Utvärderingsgruppen för DU

Sigbrit Franke-Vikberg 
Martin Jolans son 
Annagreta Råberg



Ort:

Anne:

1 Examina: ( ) < ) ( ) ( ) ( )
fil stud fil kand fil lic fil dr annan akad.ex. 

fil neg

2. Tjänsteställning: ( ) ( )
am ass

( ) ( > < ) < )
adj lekt doc annan

prof typ

3. Tidigare erfarenhet av akadenisk undervisning: 
Antal terminer:

4 a. Anser Du att DU är en argelägen form av högre utbildning? 

( ) ja ( ) nej

4 b. 3fotivera Din ståndpunkt!
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5. Tycker Du att de studerande vid DU skiljer sig från ’VaaUga” universi
tetsstuderande på något sått?
Försök göra en jämförelse i de avseenden san räknas upp här nedan.
Ta gärna upp andra aspekter Du funnit intressanta.

DU-studerande 

( )
a. är mer motiverade

C )
b. har bättre förkun

skaper

( )
är mindre motiverade

( )
ingen skillnad

( )
har sämre förkun
skaper

( )
ingen skillnad

( )
c. utgör en mer blandad

grupp i fråga an studie
förutsättningar

( )
utgör en mindre blandad 
grupp i fråga om studie
förutsättningar

< )
ingea.skillnad

( ) ( ) ( )
d. har bättre samarbets- 

förmåga
har sämre sanrarbets- ingen skillnad
förmåga

( ) ( ) C )
e. kan arbeta mer själv

ständigt
kan arbeta mindre själv- ingen skillnad 
ständigt

( ) ( ) ( )
f. är mer kritiska är mindre kritiska ingen skillnad

( ) ( ) ( )
g. är råep aktiva i under

visningssituationen
är mindre aktiva i under- ingen skillnad 
visningssituationen

( )
h. mer

( )
mindre

C )
ingen skillnad
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6* Tycker Du att det är mer stimulerande att undervisa de studerande vid 
universitetet än de studerande vid DU?

• ( ) ja
( ) nej
( ) ingen skillnad

7, Skiljer sig Ditt sätt att undervisa vid DU från Ditt undervisningssätt 
vid universitetet?

( ) ja 
( ) ne j

Cta ja, förklara hur och varför! -

8. Bedöm Dina tjänstgöringsförhållanden vid DU i följande avseenden:

a. ekonomisk ersättning
b. anställningstrygghet
c. schemats uppläggning
d. lokalerras beskaffenhet
e. utrustning för undervisningen
f.

bra acceptabelt mindre bra

< ) ( ) ( >
( ) ( ) ( )
< ) ( ) ( )
( ) ( > ( >
( ) < > < )
( ) ( ) ( )

till förbättringar:
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9 a. lär Du fått ägna mer tid åt att ge eleverna'råd och anvisningar cm 
studierna vid DU än vid universitetet?

( ) ja 
( ) nej 
< ) tveksam

b. Cta ja - Hur har Du upplevt denna uppgift scm ”studienådgiväre"?

10. Anser Du att kursvärderingarna haft en viktig funktion att fylla^

( ) ja 
( ) ne j 
( ) tveksam

11, Allmänna synpunkter på DU:s uppläggning, som Du vill framföra

*



12. Här nedan beskrivs olika situationer som kan förekomna i urdervisnings- 
sonmanhing. Beskrivningarna är ordnade parvis och är i regel varandras 
motsatser.

Läs igenom beskrivningarna och sätt ett kryss i den första kolumnen 
för den metod, san mest förekommit i Din undervisning vid EU.

Tänk sedan efter vilken av de båda metoderna Du skulle föredra att an
vända. Sätt kryss i den andra kolumenen för det alternativet.

On. några av de skisserade metoderna inte har förekommit, ska IXi inte 
sätta kryss i kolumn 1. Ta ändå ställning till vilken metod Du före
drar och sätt ett kryss för den i kolumn 2.

ÖVNINGSEXEMPEL

Beskrivningar i Detta har mest
förekommit

Detta föredrag
jag

I. A. Kunskapsredovisrdng sker i form 
> av skriftliga tentamina.

X

B. KunskapsredoVisning sker i form 
av muntliga tentamina

■i ►

X

II. A. Läraren fc»rättar ofta rolign 
historier

X X

B. Läraren berättar aldrig roliga 
historier

UPPGIFTER ATT BESVARA

Beskrivningar Detta. Liar mest
förekommit

Detta föredrar
jag

I 1. A. Läroren föreläser - eleverna 
gör sällan några inlägg

B. Läraren föreläser - eleverna 
: deltar aktivt med frågor och

inlägg.



! Beskrivningar Detta har mest 
förekommit

—.........  ■■■■ —.....“-T1... ’—■“T
Detta föredrar i 
jag

2. A. Läraren fungerar mer som hand
ledare än san undervisare

r ■ 1 ' 1 r ■ ^

...___ d
B. Läraren fungerar mer som un

dervisare än som handlodare
i-     -■ -->■ ■  - —-*•——-—*—  —**• - - - - - - - - -*—

3. A. Läraren kräver att edeverna 
förbereder sig till lektio- 
nerra x) genom att läse, viss 
litteratur.

B. Läraren har inga krav pä. att 
eleverna förbereder sig till 
lekt Lönerna genom att läsa 
någon litteratur.

4. A, Läraren håller sig strikt j
till kurslitteraturen. i

1r l

I B. Läraren gör utvikningar från ]
kurslitteraturen |

l
t

5. A. Lärarens politiska åsikter
återspeglas i undervisningen
% . ... ... . , ... r. - - - - - - - - - - - - - - - - r,- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - :

B. Lärarens politiska åsikter 
återspeglas ej i. undervis
ningen

}

!
\

6. A. En större del av lektionerna x‘> 
ägms åt diskussioner

B. En mindre del av lektionerna 
ägnas at diskussioner

■ .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 7. A. Eleverna har ringa möjlig
het att påverka undervis*

; ningens innehåll

■

B. Eleverna har stora möjlig
heter att påverka undervis
ningens innehåll

8. A. Eleverna arbetar individuell.t 
med problem eller uppgifter- 
under lektionen. x'

B. Eleverm arbetar i grupp med 
problem eller uppgifter under 
lektionen.

9. A. Eleverm får hoiuppgifter 
scat skall redovisas inom 
kort tid

'{
i
i
i

B. Eleverna får hemuppgifter 
som skall sträcka sig över 
en längre period.

r *

L ■t.»H. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ——i

Mod lektioner avses alla former av schemalagd undervisning.
x)
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Beskrivningar Detta har mest 
förekommit

Detta föredrar 
jag

10. A. Hemuppgifter behandlas i efter
hand på lektionerna x)

B. Hemppgifter behandlas inte i 
efterhand på lektionerna

11. A. Undervisningen innehåller så
dant som är av direkt prak
tisk nytta i det framtida 
yrket.

B. Undervisningen innehåller inte 
sådant san är av direkt prak
tisk nyrta i det framtida yrket

12. A. Tekniska hjälpmedel (arbets- 
projektor, film, bandspe
lare etc) används i under
visningen.

B. Tekniska hjälpmedel används 
ej i undervisningen

13. A. Tentamina, är många och ges 
på små avsnitt.

B. Tentamina är få och ges på 
stora avsnitt.

14, A. Tentamina omfattar huvud
sakligen frågor på kurs
litteraturen.

... ......... . - ,-- rri. - ■ H

B. Tentamina omfattar huvudsak
ligen frågor utöver kurs- | litteraturen.

x) Mod lektioner* avses alla former av schemalagd undervisning.
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