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Verksamhetsberättelse för år 2019 avseende HSDs uppdrag inom ramen för 

CeULs verksamhet 

Sedan 1 juli 2019 har Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik (HSD) i uppdrag att bidra till den högskolepedagogiska verksamhet som bedrivs av 

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). En redovisning av hur de tilldelade medlen 

använts återfinns på sid . 

Enligt överenskommelse åtar sig Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik (HSD) att bidra med följande (punkt 1 – 6 nedan): 

1. Personella resurser till en omfattning av sammanlagt 100% för undervisning och 

utvecklingsarbete inom ramen för CeULs verksamhet. Från och med 1 juli 2019 överfördes 

Lotta Jons’ anställning på 100 % till HSD för detta ändamål. Av överenskommelsen framgår 

att ”så länge Lotta Jons är anställd på HSD är det hennes tid som åsyftas. Det är dock möjligt 

att genom muntligt avtal ersätta Lotta med annan högskoledidaktisk kompetens till en 

omfattning av upp till 50%”. 

➢ Under höstterminen 2019 har Lotta Jons arbetat 100 % inom ramen för CeULs 

verksamhet 

2.  Åtaganden inom ramen för dessa 100% i enlighet med A – D nedan 

A. Fungera som områdeskoordinator för CeULs verksamhet vid det humanvetenskapliga 

området 

➢ Lotta Jons har fungerat som områdeskoordinator 

➢ Följande koordinering har genomförts under halvåret: 

− En sammanställning av högskoledidaktiska publikationer författade av forskare vid 

HSD. Sammanställningen har tematiserats och publicerats på HSDs webb under en 

egen ingång benämnd ”Högskoledidaktiska publikationer” under fliken 

”Publikationer” och länkats på CeULs webb under fliken ”Forskning”. Följande 

teman finns representerade; 

• Estetiska undervisnings- och lärandeprocesser i högre utbildning 

• Historiedidaktik 

• Lärande, undervisning, examination och bedömning i högre utbildning 

• Lärarutbildningsdidaktik 

• Miljö- och klimatdidaktik 

• Policy och kvalitet i högre utbildning 

• Religionsdidaktik 

• Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: ekonomi, juridik, statsvetenskap, 

psykologi 

− Ett engagemang av doktorander, lärare och forskare med anknytning till 
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lärarutbildning för undervisning i kursen UL2 KUL (kompetensutveckling för 

lärarutbildare) vt 2020. Följande personer har engagerats: 

• Annika Käck, universitetspedagogisk utvecklare vid Specped (digital 

kompetens) 

• Larissa Mickwitz, universitetslektor vid IPD (läroplansutveckling) 

• Helena Reierstam, doktorand vid IPD (bedömning) 

• Ylva Wibaeus, universitetslektor vid HSD (mångfald/case) 

• Eva Österlind, professor vid HSD (hållbar utveckling/drama) 

• Lisa Österling, doktorand vid MND (forskning i lärarutbildning) 

− Ett initiativ till kontakt mellan Anja Kraus, professor i estetiska ämnens didaktik 

med inriktning på bild, och Magdalena Holdar, lektor i konstvetenskap vid IKE.  

B. Hålla regelbunden kontakt med CeUL:s föreståndare 

➢ Förutom inbokade lunch- och planeringsmöten vid fyra tillfällen har 

områdeskoordinator och CeULs föreståndare stämt av frågor per telefon vid behov. 

Med facit i hand är bedömningen att det skulle vara önskvärt med tätare, mer 

regelbundna och inplanerade möten för att få tillfälle att löpande stämma av även 

mindre, gemensamma angelägenheter. 

C. … ingå i CeU:Ls strategiska råd. 

➢ Lotta Jons har ingått i rådet och deltagit i höstterminens två möten den 4/9 och 11/11 

D. … medverka vid CeUL:s heldagar i början och slutet av varje termin 

➢ Lotta Jons har medverkat vid kick-off den 20/8 och avslutning den 3/12 (förmiddag) 

3.   Högskoledidaktiska/-pedagogiska aktiviteter riktade till såväl CeULs högskolepedagogiska 

verksamhet på det humanvetenskapliga området som till verksamhet riktad mot hela 

universitetet. CeULs verksamhet vid HSD ska i första hand genomföras av person(er) som 

är disputerade i humanistisk och samhällsvetenskaplig didaktik med inriktning mot 

högskoledidaktik och som bedriver universitetspedagogiskt/-didaktiskt forsknings- och 

utvecklingsarbete.  

Följande aktiviteter ingår i uppdraget; 

a. Undervisning relaterad till CeULs verksamhet  

➢ Följande undervisningsinsatser genomfördes höstterminen 2019 av Lotta Jons 

− Kursledning av Universitetslärarutbildning 1, svenska, campusförlagd, 7,5 hp 

− Kursledning av Relationskompetens i undervisningen, 7,5 hp 

− Handledning i kursen Pedagogisk skrivande, 3 hp/4,5 hp 

− Workshop Seminariet som undervisningsform, 3 tim 
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b. Konsultationer relaterade till CeULs verksamhet 

➢ En konsulterande insats på Institutionen för romanska och klassiska språk på 

temat genomströmning (Lotta Jons) 

c. Projektledning relaterad till CeULs verksamhet.  

➢ Lotta Jons har projektlett arbetet med Lärarkonferens2020 - möjligheter med 

akademiskt lärarskap 

d. Utvecklingsarbete relaterat till CeULs verksamhet.  

➢ Inga övergripande och/eller strategiska utvecklingsinsatser genomfördes under 2019 

➢ Lotta Jons påbörjade en nationell kurs i på temat Att arbeta strategiskt med 

högskolepedagogisk utveckling om 7,5 hp 

➢ Lotta Jons fungerade som mentor åt Pedagogiska ambassadörer 

➢ Lotta Jons ansvarade för nätverket Relationskompetens i högre utbildning. Bland annat 

hölls en workshop (12/9). Tyvärr var det få som dykt upp på de inplanerade träffarna. 

Desto fler deltog i den föreläsning och workshop som anordnades i januari 2019. Om 

nätverket ska leva vidare behövs antagligen aktiviteter som lockar fler än de som 

antecknat sig som intressenter däri. 

➢ Följande högskoledidaktiska publikationer publicerades av medarbetare på HSD under 

2019 

1) Andersson, Pernilla (2019). Transaktionella analyser av undervisning och lärande: 
SMED-studier 2006–2018. Rapporter i pedagogik 22, Örebro University.  

2) Andersson, Pernilla (2019). Embodied experiences of ‘decision-making’ in face of 
uncertain and complex sustainability issues. In: Katrien Van Poeck, Leif Östman & 
Johan Öhman (eds). Sustainable Development Teaching. Ethical and Political 
Challenges. Routledge 

3) Berglund, Jenny (2019). Sociological Perspectives on Religion and Education. Brill 
Research Perspectives on Religion and Education, 1(1), 46-61 

4) Jons, Lotta (2019). Bokrecension: Det omätbaras renässans – en uppgörelse med 
pedanternas världsherravälde, Högre utbildning, 9(1), 1-5. 

5) Jägerskog, Ann-Sofie, Davies, Peter & Lundholm, Cecilia (2019). Students’ 
understanding of causation in pricing: a phenomenographic analysis.  Journal of 
Social Science Education, 18(3), 89-107.  

6) Jägerskog, Ann‐Sofie. Jönsson, Fredrik U, Selander Staffan & Jonsson, Bert (2019). 
Multimedia learning trumps retrieval practice in psychology teaching. Scandinavian 
Journal of Psychology, 60(3), 222-230. 

7) Kraus, Anja (2019.) Transcultural Learning: Emphasizing and De-emphasizing 
Difference as a Pedagogical Task. In: Bodo von Carlsburg (ed). Comparative 
Educational Sciences – Transcultural Studies – Intercultural Education. Peter Lang 

8) Kraus, Anja (2019). A Pedagogy of Cultural Awareness - A Phenomenological 
Approach to Knowledge and Learning. In: Bodo von Carlsburg (ed). Comparative 
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Educational Sciences – Transcultural Studies – Intercultural Education. Peter Lang 

9) Kraus, Anja (2019). Gender, Pedagogy and the Postmodernist Paradigm Shift: An 
Exploration of Bodies from a Tacit Dimension. In: Carol A Taylor, Chantal Amade-
Escot & Andrea Abbas (eds). Gender in Learning and Teaching Feminist Dialogues 
Across International Boundaries. Routledge 

10) Lindberg, Viveca, Eriksson, Inger & Pettersson, Astrid (red) (2019). Formativ 
bedömning: Utmaningar för undervisningen. Natur & Kultur 

11) Lindberg, Viveca & Eriksson, Inger (2019). Sextio år av formativ bedömning. I: 
Viveca Lindberg, Inger Eriksson & Astrid Pettersson (red). Formativ bedömning: 
Utmaningar för undervisningen. Natur & Kultur 

12) Torbjörnsson, Tomas & Lundholm, Cecilia (2019). Potential conflicts between 
ownership rights and environmental protection: Swedish undergraduate students’ 
views, Environmental Education Research, 25(12), 1790-1803 

13) Lundholm, Cecilia (2019). Investigating the impact of knowledge on climate action. 
Filmed lecture at Brock University, 5 april, 2019.  

14) Lundholm, Cecilia (2019). Medverkan i Temasamtal 1: Demokrati, populism, klimat 
och utbildning. I: Stockholms universitets Hållbarhetsforum 2019. 

15) Wall, Tony, Österlind, Eva & Fries, Julia (2019). Arts-Based Approaches for 
Sustainability. In: Walter Leal Filho (ed), Encyclopedia of Sustainability in Higher 
Education  

16) Wall, Tony, Österlind, Eva & Fries, Julia (2019). Art-Based Teaching on Sustainable 
Development. In: Walter Leal Filho (ed), Encyclopedia of Sustainability in Higher 
Education  

17) Wibaeus, Ylva (2019). Prolog. Nu räcker det! I: Ann S Pihlgren (red). Casemetodik 
för lärare – att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. Studentlitteratur  

18) Wibaeus, Ylva (2019). Casemetodiken växer fram. I: Ann S Pihlgren (red). 
Casemetodik för lärare – att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. 
Studentlitteratur  

19) Wibaeus, Ylva (2019). Teoretiska perspektiv på case. I: Ann S Pihlgren (red). 
Casemetodik för lärare – att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. 
Studentlitteratur  

20) Wibaeus, Ylva (2019). Casemetodik – en definition. I: Ann S Pihlgren (red). 
Casemetodik för lärare – att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. 
Studentlitteratur  

21) Wibaeus, Ylva (2019). Caseprocessen i praktiken. I: Ann S Pihlgren (red). 
Casemetodik för lärare – att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. 
Studentlitteratur  

22) Wibaeus, Ylva (2019). Ibrahim passar tydligen inte in här! I: Ann S Pihlgren (red). 
Casemetodik för lärare – att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. 
Studentlitteratur  

23) Wibaeus, Ylva (2019). Nu räcker det! I: Ann S Pihlgren (red). Casemetodik för lärare 
– att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. Studentlitteratur  

➢ Ett högskolepedagogiskt kvalitetsutvecklingsprojekt pågick under 2019, finansierat via 
Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning  
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1) Utveckling av examinationsformer för ökad genomströmning i lärarutbildningen - 
Ulrika von Schantz, Viveca Lindberg, Pernilla Andersson 

 

➢ Följande högskoledidaktiska forskning bedrevs på HSD under 2019 

1) Projektet Klimatet som utmaning – val av lösningar bland studenter i ekonomi, 
juridik och statsvetenskap. Från SU deltar prof Cecilia Lundholm, HSD, Andreas 
Duit, statsvetenskapliga institutionen, Astri Muren, nationalekonomiska 
institutionen och David Langlet, juridiska institutionen. 

2) Projektet Tacit Dimensions of Teaching and Learning, där Anja Kraus, HSD, är en av 
de sammankallande 

3) Projektet Building a professional identity: a comparative study of physics teacher 
training in four countries. Projektet leds av Johns Airey, MND, medan Lotta Jons, 
HSD, deltar med en delstudie 

4) Undervisning om/för hållbar utveckling med fokus på hur ekonomiutbildning i 
relation till komplexa hållbarhetsfrågor (Pernilla Andersson) 

5) Scholarship of Teaching and Learning History in Higher Education", särskilt för 
"Learning Trajectory Based Instruction" och "Progressions" inom undervisning och 
lärande i historia (Per-Arne Karlsson). 
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Bilaga A: Fördelning av tilldelade medel 

 

 
Lotta Totalt h 

Områdeskoordinator 170 170 

UL1 (sv), 7,5hp 138 138 

Relationskompetens i undervisningen 7,5p helår 100 100 

Pedagogisk skrivkurs 3/4,5 hp, handledning av 2 st 10 10 

SIG-nätverk 20 20 

Workshopar 1 st 12 12 

Mentorskap 2 st pedagogiska ambassadörer 40 40 

Lärarkonferens 2020 100 100 

FoU 255 255 

Konsult Humanvetenskapliga området 10 10 

Antal timmar 855 855 

Procent av heltid 101 101 

 

 


