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Inledning 
 

Utvärderingens syfte 
Utvärderingsuppdraget omfattar en beskrivning och bedömning av Malmö högskolas 
högskolepedagogiska verksamhet Akademiskt Lärarskap (AKL) sedan starten 2007. Verksamheten 
analyseras i ljuset av uppdraget från prorektor. En viktig utgångspunkt för utvärderingen är att 
verksamheten ses i sitt sammanhang – vilket innebär att AKLs verksamhet (process och resultat) 
studeras tillsammans med de rådande förutsättningarna på Malmö högskola. Vidare sätts 
verksamheten i relation till en omvärldsanalys som omfattar jämförbar verksamhet vid andra lärosäten, 
samt den nationella och internationella utvecklingen. Arbetet utmynnar i en rekommenderad 
utvecklingsstrategi för de närmaste tre åren.  
 

Två oberoende utvärderingar 
Utvärderingen av AKL har genomförts parallellt av två oberoende utvärderare och denna rapport kan 
med fördel läsas tillsammans med sin tvilling, av professor Mohammad Fazlhashemi. Resultaten är 
föremål för ett tolkningsseminarium den 20 augusti 2010 där båda utvärderingarna presenteras.  
 

Metod/genomförande  
Underlaget för analysen har inhämtats via flera källor.  
§ Dokumentstudier har genomförts, baserat på det underlag som Malmö högskola har tillhandahållit. 
Kompletterande dokument har hämtats från högskolans hemsida samt begärts ut efter hand. 
Kursdokumentation inklusive kursutvärderingar från flera kursgenomföranden har studerats. Se 
Appendix 1 för en förteckning av dokument.  
§ Under våren har sonderande frågor ställts per telefon och e-post.  
§ Vid ett platsbesök den 24 och 25 maj 2010 gjordes djupintervjuer med totalt 23 personer. 
Intervjuerna genomfördes i form av semistrukturerade samtal (Kvale 1997), som spelades in och 
transkriberades.  
§ De intervjuade var kursdeltagare och ett antal andra nyckelpersoner: rektor, prorektor, dekaner, 
representanter i utbildningsberedningen, samt verksamhetsansvariga och undervisande lärare vid 
AKL. Kursdeltagarna hade gått kursen Akademiskt Lärarskap och/eller någon av temakurserna. De 
hade ursprungligen valts ut av Malmö högskola med tanke på att de skulle kunna formulera både 
positiva och negativa synpunkter. På grund av flera sena återbud gick en allmän mailförfrågan ut 
vilket resulterade i att det slutliga urvalet även kom att återspegla vilka som hade möjlighet att delta. 
Kursdeltagarna tackades i ett uppföljningsmail och gavs tillfälle att framföra kompletterande 
synpunkter. Några av tolkningarna kom därvid att diskuteras närmare via email. 
§ De citat som förekommer i rapporten återges utan namn och är hämtade både från intervjuerna och 
från skriftliga kursvärderingar. Fotografierna i rapporten togs i samband med platsbesöket. De är 
utplacerade i bokstavsordning genom rapporten, utan samband med näraliggande citat (annat än högst 
slumpmässigt). 
§ Informella samtal om utvärdering i allmänhet och jämförbara utvärderingar i synnerhet, om Malmö 
högskola, och om jämförbara verksamheter, har genomförts med bland annat Åsa Lindberg-Sand (som 
medverkat i Lindberg-Sand m fl. 2007), Lars Geschwind (som medverkat i Geschwind m fl. 2009; 
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Geschwind 2009), Anton Havnes (som medverkat i Danmarks evalueringsinstitut 2003; Havnes & 
Stensaker 2006).  
§ Kompletterande telefonintervjuer har genomförts med Anne-Charlotte Ek och Ola Fransson, 
Centrum för professionsstudier. 
§ Korta telefonintervjuer har även genomförts med personer som är verksamma vid andra lärosätens 
högskolepedagogiska enheter, främst Fredrik Oldsjö, Stockholms universitet; Anngerd Lönn 
Svensson, Högskolan i Borås; och Anders Burman, Södertörns högskola. 
§ En preliminär version av rapporten har skickats till de verksamhetsansvariga vid AKL för 
sakgranskning. 
 

Om utvärderaren 
Kristina Edström är universitetsadjunkt och pedagogisk utvecklare på Kungliga Tekniska högskolan 
(KTH) i Stockholm, och har en bakgrund som civilingenjör. Kristina Edström deltar i och driver 
pedagogiska utvecklingsprojekt på KTH, nationellt och internationellt, samt leder högskolepedagogisk 
utbildning för KTHs lärare.  
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Högskolepedagogisk verksamhet – en referensram 
 

Bakgrund 
Sverige och Norden ligger långt framme inom det högskolepedagogiska fältet. Redan på 1970-talet 
anställdes pedagogiska konsulter vid flera universitet med stöd av dåvarande Universitetskanslers-
ämbetet. Inte minst vid Lunds universitet har det sedan dess bedrivits verksamhet som utgjort en 
nationell förebild. En annan faktor, som fortfarande har betydelse för den svenska 
högskolepedagogikens internationella status, är den tidiga forskning i Göteborg som introducerade 
begreppen ytlig och djup lärstrategi (Marton & Säljö 1976). Dessa utgör en viktig referensram för 
mycket av den internationella högskolepedagogiska litteraturen (Marton & Säljö 1984; Gibbs 1992; 
Biggs & Tang 2007).  
 
De viktigaste internationella förebilderna har länge funnits främst i Storbritannien och Australien, där 
verksamheten har nått längre i mognad (Gosling 2008; Challis et al 2009; Palmer et al 2010). Detta 
gäller såväl den utveckling och internutbildning som bedrivs vid universitetens högskolepedagogiska 
utvecklingsenheter, som högskolepedagogisk forskning och publicering.  
 
Den dominerande verksamheten för dagens högskolepedagogiska enheter är att bedriva den 
högskolepedagogiska utbildning som sedan 2003 krävs för behörighet till lektor i 
högskoleförordningen (bakgrunden beskrivs i Bolander Laksov & Edström 2009). Lunds universitet 
utredde gemensamma riktlinjer för sådan utbildning, på regeringens uppdrag, och förslaget (Lörstad m 
fl. 2005) antogs av Sveriges Universitets och Högskoleförbund (SUHF 2005-11-17). Enligt beslutet 
ska högskolorna erkänna varandras högskolepedagogiska utbildning givet att den omfattar minst 10 
veckor och följer de nationella målen.  
 
De flesta högskolor och universitet har högskolepedagogiska enheter och de pedagogiska utvecklare 
som arbetar där utgör, trots mycket olika bakgrund och villkor för arbetet, en allt mer etablerad 
yrkeskår (Havnes & Stensaker 2006; Mårtensson 2009; El Gaidi & Högfeldt 2009). Med några 
undantag är enheterna små, och de pedagogiska utvecklarna är beroende av att utbyta erfarenheter 
nationellt och internationellt. Föreningen Swednet (Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom 
högre utbildning) samlar över 130 pedagogiska utvecklare som medlemmar. Föreningens syfte är att  
”stimulera pedagogisk utveckling inom högre utbildning; främja samverkan och erfarenhetsutbyte 
kring pedagogisk utveckling inom högre utbildning; och stärka identiteten och främja professionell 
utveckling bland personer engagerade i utvecklingsinriktat arbete på det högskolepedagogiska 
området”. 
 
Den proposition som följde på autonomiutredningen (”En akademi i tiden – ökad frihet för universitet 
och högskolor”, prop. 2009/10:149) innebär viss avreglering av anställningsformer och 
rekryteringsprocesser för lärare. Bland annat kommer detaljutformningen av kravet på pedagogisk 
skicklighet för lektor och professor i ökad utsträckning att ligga på lärosätesnivå. En översyn av 
anställningsordningar är därför att vänta under hösten 2010. 
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Nationella och internationella trender 
Nedan listas några viktiga utvecklingsfronter och diskussionsområden inom den nationella och 
internationella högskolepedagogiska gemenskapen och litteraturen. 
 
Forskningsförankring 
Det finns ett uttalat behov av att stärka forskningsförankringen för den högskolepedagogiska 
verksamheten. Detta är ett uttryck för att den högskolepedagogiska utbildningen avkrävs akademisk 
legitimitet – liksom all högskoleutbildning ska den bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. En 
annan faktor är den generella trenden av utvärdering (accountability) och evidens inom 
högskolevärlden, och att speciellt den högskolepedagogiska verksamheten lever i ett utsatt läge (”visa 
att ert arbete har effekt – annars lägger vi ner er”). Behovet av forskningsförankring speglar i lika hög 
grad att en kritisk massa av personer har varit verksamma relativt länge inom den 
högskolepedagogiska utvecklingen och utbildningen. Dessa personer har ett genuint intresse av att 
fördjupa sig i frågorna, både för sitt behov av kompetensutveckling och legitimitet i rollen, och som 
grund för karriärutveckling och höjd status inom akademin. Tyvärr har väldigt lite av den svenska 
forskningsfinansiering som finns inom utbildningsvetenskap kommit högskolans område tillgodo 
(Kim & Olstedt 2003) och svensk högskolepedagogisk verksamhet har länge litat främst till 
internationell litteratur och forskningspublicering. Hösten 2010 startar Swednet tidskriften Högre 
utbildning för att uppfylla behovet av en nationell arena för publicering relaterad till 
högskolepedagogisk forskning och utveckling. 
 
Academic development 
Traditionellt har högskolepedagogisk verksamhet haft fokus helt på utbildningen och undervisningen, 
och benämnts ”educational development”. Ur den enskilda läraren/forskarens perspektiv finns det 
därför näraliggande utvecklingsbehov som inte blir tillgodosedda, och relationen mellan olika 
verksamheter (t ex utbildning–forskning–forskarhandledning) blir osynliggjorda. Numera hörs allt 
oftare begreppet ”academic development”, vilket avser att spegla mer av en helhetssyn på rollen som 
lärare, forskare och forskarhandledare. Termen är också ett sätt för pedagogiska utvecklare att undvika 
att fastna på fel sida i målkonflikten mellan forskningen och utbildningen (mer om det nedan). En 
möjlig delförklaring till begreppsbytet är även att de pedagogiska utvecklingsenheterna, den 
kompetens de besitter och den internutbildning de bedriver, utgjort en attraktiv plattform även för 
andra sakfrågor. En konsekvens för de pedagogiska utvecklarna är att de för att legitimt kunna driva 
”academic development” själva behöver ha forskarutbildning och (högre) akademiska tjänster. 
  
Flera ansatser 
De vanligast förekommande ansatserna inom det högskolepedagogiska fältet är målsamverkande 
kursdesign (constructive alignment, Biggs & Tang 2007), lärare som beforskar sin egen undervisning 
(scholarship of teaching, Boyer 1990, Kreber 2002), och lärare som utvecklar sin undervisning genom 
lokalt kollegialt samarbete (communities of practice, Lave & Wenger 1991; kritiske venner, Handahl 
1999). Det förekommer fortfarande diskussion utifrån ensidiga antingen/eller-perspektiv, men det 
börjar alltmer utkristalliseras ett synsätt av både/och – nu funderar vi snarare på förhållandet mellan 
dessa och hur de tillsammans kan stödja utvecklingen av utbildningens teori och praktik. 
 
Pedagogiska utvecklares yrkeskunnande och legitimitet  
Eftersom det på varje lärosäte endast finns några få individer som arbetar i rollen som pedagogisk 
utvecklare blir det nödvändigt att lära sig via gemensam reflektion i bredare nätverk, och bland 
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pedagogiska utvecklare pågår därför ett intensivt erfarenhetsutbyte över alla institutionsgränser. De 
senaste åren har svenska utvecklare alltmer utbrett diskuterat rollen i termer av en etablerad yrkeskår 
(El Gaidi & Högfeldt 2009). Diskussionen förs bland annat i Swednets regi, i enlighet med 
föreningens syfte att ”stärka identiteten och främja professionell utveckling” för pedagogiska 
utvecklare. En angränsande fråga är vilka karriärmöjligheter det finns inom verksamheten – är det en 
återvändsgränd eller kan det finnas möjlighet till utveckling, och i så fall vilka? Ett ständigt 
diskussionsämne bland pedagogiska utvecklare är på vilken basis legitimiteten vilar, såväl för 
verksamheten i allmänhet som för de enskilda personerna. Bakgrunden är förstås att många 
pedagogiska utvecklare upplever sig vara i en utsatt position; upprepade erfarenheter av ifrågasättande 
gör att behovet av reflexivitet ökar. Några möjliga källor till legitimitet (Apelgren & Edström 2008) är 
verksamhetens stöd i lag och förordning, lokal policy, ledningens stöd, plats i organisationen, den 
högskolepedagogiska forskningen, de pedagogiska utvecklarnas utbildningsbakgrund, deras 
föredömlighet och förhållningssätt (att leva som vi lär) och gemenskapen (community of practice) 
med andra pedagogiska utvecklare. 
  
Ett strategiskt synsätt på högskolepedagogisk verksamhet 
Högskolepedagogisk utveckling började med ett uttalat individperspektiv: fokus var på att stödja den 
enskilda läraren i sin kompetensutveckling. Ett paradexempel är det numera nedlagda Rådet för Högre 
Utbildning som hade strikt fokus på individuella lärare, både för de anslag som delades ut för 
pedagogiska utvecklingsprojekt och i sommarinstitutet (Högskoleverket 2000; Bolander Laksov & 
Edström 2009). Ett ensidigt individperspektiv har dock visat sig otillräckligt som referensram. För att 
förstå och åstadkomma uthålliga förändringar krävs en systemsyn på organisationen. I högskolornas 
alltmer etablerade pedagogiska utvecklingsarbete har en strategisk syn på pedagogisk utveckling 
börjat utkristallisera sig, med influenser från organisationsforskning och förändringsledning. 
Strategisk pedagogisk utveckling innebär fokus på individuell och institutionell utveckling, inklusive 
samspelet dem emellan. De senaste åren, med draghjälp av den behörighetsgivande pedagogiska 
utbildningen och sedan även Bolognaprocessen, har det strategiska synsättet vunnit starkt gehör bland 
svenska pedagogiska utvecklare. Särskilt inflytelserik var den nationella kurs för pedagogiska 
utvecklare,”Strategisk pedagogisk utveckling”, som gavs 2004 och 2005 i samarbete mellan 
universiteten i Lund och Uppsala (Mårtensson 2009). Centrala frågor i kursen var relationen mellan 
lednings-/policynivå och praktiknivå, och organisation för och rollförståelse inom pedagogisk 
utveckling. 
 

Utmaningar för högskolepedagogisk verksamhet 
Högskolepedagogisk verksamhet möter ett antal utmaningar som verkar vara gemensamma, och som 
förekommer relativt oberoende av nationell och institutionell kontext. Det rör sig om spänningar som 
är inbyggda i verksamhetens natur. 
  
Högskolans inbyggda målkonflikter 
Högre utbildning innehåller många olika verksamheter med flera legitima intressentgrupper och 
agendor. Dessa verksamheter har delvis olika syften och styrs av olika logiker, men tävlar om delvis 
samma resurser, vilket ger upphov till spänningar. Högskolan som miljö präglas därför av inbyggda 
målkonflikter. Dessa berör varje nivå i organisationen, ner till individnivå. De hanteras och förhandlas 
– öppet eller outtalat – i de formella regelverken och deras tillämpningspraxis, i vardagens alla små 
beslut och ageranden och i organisationens kultur. Spänningarna manifesteras inte minst i 
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diskussionerna om kvalitet: “The debate over quality in higher education [is] a power struggle where 
the use of terms reflects a jockeying for position in the attempt to impose own definitions of [the aims 
of] higher education.” (Barnett 1992) 
 
Den mest diskuterade inbyggda målkonflikten är den mellan forskning och utbildning (Geschwind 
2009). Ledstjärnan är att all utbildning ska ”vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt 
beprövad erfarenhet”. Kvalitet i utbildningen kopplas till forskningen, vilket får betraktas som en 
protected discourse; det är vågat att uttrycka synpunkter som Felder (2010). Som lätträknad 
kvalitetsindikator (exempelvis vid examensrättsprövning) används andelen disputerade lärare. 
Resultatet är en veritabel strukturomvandling inom högskolan, inte minst vid yrkesutbildningar som 
genomgår en tydlig akademiseringsprocess. Den nuvarande maktbalansen innebär ett par påtagliga 
risker för utbildningen: generellt står pedagogisk skicklighet tillbaka för vetenskaplig skicklighet vid 
lärartillsättningar och befordringar (Ryegård m fl. 2010); därtill riskerar yrkesutbildningarna att tappa 
styrkor som är relaterade till lärarnas yrkeskunnande och förankring i professionen (Olsson 2002).  
 
För varje enskild lärare handlar konflikten bland annat om tidsanvändning, identitet, status och 
karriärväg i förhållande till forskning och undervisning (när det gäller yrkesutbildning även till klinisk 
eller annan professionell verksamhet). Av tradition har forskningsmeriter vägt avsevärt mycket tyngre 
än de pedagogiska, trots att högskolelagen och högskoleförordningen uttrycker stöd för ett mer 
jämbördigt förhållande. Bristen på incitament för pedagogisk skicklighet är påtaglig. Arbete pågår på 
flera lärosäten för att uppvärdera utbildningens status i förhållande till forskningens, bland annat 
handlar det om att utveckla förmågan att belägga och värdera pedagogisk skicklighet (Ryegård m fl. 
2010). Utvecklingen går dock långsamt och nya strukturer för en pedagogisk karriärstege hamnar ofta 
vid sidan av den ”riktiga” karriärvägen. För odisputerade adjunkter är karriärmöjligheterna starkt 
begränsade, oavsett pedagogisk eller professionsrelaterad skicklighet.  
 
Förespråkare för pedagogisk utveckling står alltså mitt i den inbyggda målkonflikten mellan forskning 
och utbildning, och löper därmed en reell risk att få mäktiga interna krafter emot sig eftersom de 
uppfattas ha en ren utbildningsagenda (Gosling 2008). Detta kan visa sig exempelvis i lednings- och 
beslutsprocesser kring högskolepedagogisk verksamhet, och i relationen mellan de pedagogiska 
utvecklarna och de enskilda lärarna. 
 
Styrning genom utvärdering och transparens 
De senaste decennierna har trenden gått mot att offentlig verksamhet styrs mindre med planer och 
regler, och mera genom mål och uppföljningar (Dahler-Larsen 2005). Inom högskolan märks det 
genom allt flera, och allt mer sofistikerade, system för utvärderingar. Dessa utvärderingssystem är 
separata för varje verksamhetsgren och aspekt (forskning, utbildningsprogram, kursgenomföranden, 
forskarutbildning, kvalitetsarbete, jämställdhet, internationalisering, självständiga arbeten...). 
Komplexiteten blir knappast mindre av att dessa utvärderingssystem har olika externa och interna 
huvudmän och intressenter, med olika maktbaser, och utförs med helt olika utformning och 
periodicitet. Transparens är också ledordet för det utvecklingsarbete som följer på Bolognaprocessen. 
Bland annat ska detaljerade mål för studenternas lärande möjliggöra jämförelse och utvärdering med 
fokus på resultat. Ytterligare ett bidragande fenomen är ranking, som ger upphov till diverse mätningar 
som är mindre förutsägbara. Resultatet är akademin som panoptikon (Foucault, se t ex Giddens 2009), 
där lärarens verksamhet är transparent och genomlyst från alla håll. Givet de inbyggda spänningar och 
konkurrens om resurser som råder inom högskolan är det inte säkert att ekvationen går ihop, 
åtminstone inte för varje enskild lärare. Situationen är på intet vis ny, men så länge högskolan har varit 
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ett löst kopplat system (Weick 1976) har läraren kunnat hantera målkonflikterna utifrån sitt 
professionella omdöme, inklusive genom att skära hörn eller nonchalera krav. I takt med att 
kontrollsystemen blir fler och smartare avkrävs dock läraren att leverera vad som kanske sammantaget 
är ett omöjligt uppdrag; balansen mellan verksamheterna blir en terrorbalans.  
 
En effekt, som de flesta pedagogiska utvecklare kan vittna om, är att lärare kan uppleva 
högskolepedagogisk verksamhet som bara ytterligare ett krav som läggs på dem. Havnes & Stensaker 
(2006) citerar Rowland som konstaterar: ”The danger is that in a culture of audit and surveillance, 
academic development is seen, by academics in departments, as yet another imposition.”  
 
Hybridverksamhet utan naturlig placering 
Pedagogisk utveckling är en hybridverksamhet med flera identiteter (Geschwind m fl. 2009). Den 
omfattar servicerollen att stödja lärarnas kompetensutveckling, förvaltningsrollen som strategiskt 
ledningsinstrument vid implementeringen av lärosätets utbildningsstrategier, och samtidigt är 
verksamheten ett eget kunskapsfält, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. En pedagogisk 
utvecklingsenhet har sålunda en dubbelkaraktär, som service- och förvaltningsorganisation och som 
akademisk verksamhet. Det har generellt visat sig svårt att hitta en naturlig organisatorisk hemvist för 
dessa hybridverksamheter. Resultatet är ofta omorganisering hit och dit i en evig svängning – tyvärr 
inte i en dialektisk utvecklingsprocess utan bara fram och tillbaka (Gosling 2008; Challis et al 2009; 
Palmer et al 2010). Volaliteten kan delvis bero på att detta är en av få saker en (ny) ledning har lätt att 
påverka, och särskilt ledningsbyte är en känd riskfaktor för en högskolepedagogisk enhet. De 
högskolepedagogiska verksamheterna lever därmed i en konstant utsatt position. Bristen på 
långsiktighet i verksamheten fungerar hämmande för den strategiska ansatsen, och utgör naturligtvis 
ett särskilt problem för de pedagogiska utvecklarna.  
 
En känslig uppgift 
Att undervisa inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen är en erkänt svår och 
känslig uppgift som kräver ”is i magen, hår på bröstet och bra på fötterna”. Utbildningen sker inte i 
något socialt tomrum. Den högskolepedagogiska utbildningens olika identiteter som ledningens 
förlängda arm, men samtidigt som akademisk eller emancipatorisk verksamhet, skapar ofta dissonans. 
Högskolelärarens roll är mycket autonom, och det finns ganska lite förståelse för att någon över huvud 
taget har legitimitet att lägga sig i. Det finns en tradition av att betrakta undervisning och handledning 
som privata och personliga processer, och det är ovant för många att diskutera sin praktik. Särskilt är 
det känsligt om den upplevs bli föremål för bedömning, vilket sätter såväl sammanhanget (formerna 
för hur det görs) som legitimiteten hos den som ska bedöma (vem som gör det) på prov. Att 
utbildningen är de facto-obligatorisk ställer alla problemen på sin spets och de flesta kursledare får 
möta många olika typer av motstånd. Det är inte lätt att som kursledare tolka sina erfarenheter. Ett 
vanligt nybörjarmisstag är att de första svårigheterna tillskrivs ”besvärliga” kursdeltagare (och det 
finns förvisso mer och mindre konstruktiva sätt att gestalta konflikterna, både för kursdeltagare och för 
kursledare). Utgångspunkten att motståndet inte är legitimt hör ihop med ett synsätt av ”vi-och-dom” 
och det leder inte framåt. Friktionen måste tolkas i hela sitt komplexa politiska och sociala 
sammanhang – det är bara i det ljuset som det går att hitta fungerande strategier. För att den 
högskolepedagogiska utbildningen ska fungera för alla inblandade intressenter måste kursledarna 
kunna navigera någorlunda säkert i dessa besvärliga farvatten, genom en väl utvecklad rollförståelse.  
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Kriterier för bedömning av strategisk högskolepedagogisk verksamhet 
Rovio-Johansson, Havnes och Due formulerade principer för en god högskolepedagogisk 
utvecklingsenhet i samband med en dansk utvärdering (Danmarks Evalueringsinstitut 2003). Dessa var 
§ Universitetsledningens roll: att ledningen uttrycker sina strategier och prioriteringar, för det 

högskolepedagogiska området generellt och för den pedagogiska enheten. 
§ Organisatorisk placering: att den stämmer överens med enhetens syfte och lokala förhållanden. 
§ Klar roll – klara mål: att enheten ges en klart definierad roll genom att högskoleledningen och 

enheten blir överens om målen för verksamheten. 
§ Teori – praxis: att verksamheten har en stark teoretisk förankring och aktualitet, och samtidigt 

upplevs som praktiskt användbart och i överensstämmelse med den lokala ”verkligheten”. 
§ Intern marknadsföring: att enheten lyckas kommunicera sina tjänster och deras värde. 
§ Legitimitet: att enheten ses som legitim. 
 
David Gosling har under många år följt utvecklingen av högskolepedagogisk verksamhet i 
Storbritannien, och skrivit en serie insiktsfulla analyser (varav den senaste är Gosling 2008). Han listar 
tio karakteristika för framgångsrik pedagogisk utveckling: 
§ Context-sensitive: works within and is sensitive to institutional and disciplinary cultures. 
§ Flexible: is responsive to changing circumstances and needs of students and staff. 
§ Inclusive: works with all categories of staff who impact on student learning, and with students and 

management. 
§ Collaborative: is respectful of teachers as professionals and individuals, their skills and 

knowledge, and seeks to work with them as equals. 
§ Scholarly: is based on sound knowledge of theory and seeks to collect evidence in a rigorous 

manner. 
§ Strategic: linked to institutional leadership, directed and informed by defined and negotiated short 

and long-term goals. 
§ Multi-layered: promotes a wide range of activities, both bottom-up and top-down approaches, 

central and faculty-based initiatives. 
§ Visible: good communication with all levels of the institution. 
§ Resourced: has adequate number of appropriately qualified staff to accomplish tasks assigned to it 

and has effective leadership. 
§ Reflexive: is continually engaged in critical self-evaluation of strategies and practices. 
 
Pedagogisk utveckling är att se som ett förändringsarbete i samspel med högskolans 
organisationskultur. Alvesson & Sveningsson (2008) listar femton tänkvärda lärdomar från 
förändringsprojekt. De tre första handlar om kontexten: 
§ Se omvandlingen av organisationen som en självomvandling så att den inte bara kommer att 

omfatta "de andra". Hela organisationen ska alltså dras in i förändringsprocessen, det är inte bara 
en upplyst elit som ska få organisationen eller ”dem” att förändras. 

§ Arbeta med måttfulla (realistiska) ambitioner. Se till att inte fastna i klyftan mellan ideal och 
verklighet. 

§ Man måste ha uthållighet och anlägga ett långsiktigt perspektiv – kultur är ett trögt fenomen, man 
måste ständigt återkomma till och driva de idéer och ideal som man har bundit sig för. 

 
Denna utvärdering tar fasta på diskussionen i referenserna ovan. Genom analysen av den 
högskolepedagogiska verksamheten vid Malmö högskola avser utvärderingen att ge exempel på 
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innebörder i några av de listade kriterierna. I det konkreta exemplet syns hur implikationerna av dessa 
principer kan ta sig uttryck när de uppfylls eller inte uppfylls. Slutligen kommer värderingen att 
sammanfattas under fyra mer övergripande rubriker: 
 
§ Övergripande strategi och mål 
§ Förankring och samarbete inom organisationen. 
§ Genomförande (form, innehåll och dialog) 
§ Hållbar organisation (placering, resurser och kompetens) 
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Resultat I: Förutsättningar för högskolepedagogisk verksamhet 
på Malmö Högskola 
 

Bakgrunden till Akademiskt Lärarskap (AKL) 
Tidigare genomfördes Malmö högskolas högskolepedagogiska utbildning av Lunds universitet. AKL 
tillkom 2007 efter en utredning (Lindberg-Sand m fl. 2007) som initierades av prorektor Harriet 
Axelsson: ”Kurserna [från Lund] var populära, lärarna var nöjda. Vi var nöjda [med Lund] men jag 
ville ha något mer.”  
 
Det fanns flera drivkrafter till förändringen att börja bedriva verksamheten i egen regi i stället för att 
upphandla tjänsten externt. Främst identifierades möjligheten att inom den egna organisationen behålla 
och ta vara på de kunskaper och kompetenser som genererades i samband med verksamheten. Det 
fanns samtidigt en idé om att skräddarsy en egen högskolepedagogisk profil som passade Malmö 
högskolas förutsättningar och behov. En bidragande faktor var att kostnaden för den externt 
upphandlade utbildningen var relativt hög; en egen enhet beräknades inte bli mycket dyrare. 

 
Harriet Axelsson 

Malmö högskola som miljö för högskolepedagogisk verksamhet 
Den högskolepedagogiska utbildningens uppgift är att möjliggöra och driva på utvecklingen av 
högskolans utbildningar, genom att stödja den undervisande personalens utveckling av pedagogisk 
skicklighet. Pedagogisk skicklighet måste tolkas vidare än bara den enskilda lärarens önskemål och 
behov, det måste sättas i relation till utbildningarnas och högskolans mål och utmaningar. Dessa behov 
bör vara vägledande för utformningen av den högskolepedagogiska utbildningen. Vilka mål och 
utmaningar handlar det då om just på Malmö högskola? Jämfört med mer traditionella lärosäten märks 
ett mycket mer medvetet och kritiskt förhållningssätt. Intrycket är att miljön på Malmö högskola, på 
såväl individuell som gemensam nivå, präglas av en reflexiv identitet (Giddens 2009). Vid 
intervjuerna framgick att här råder ett aktivt identitetsskapande, det är en slags förhandling som pågår i 
en gemensam diskussion med stort engagemang. Detta gör Malmö högskola till en attraktiv och 
dynamisk miljö, och under intervjuerna framkom åtskilliga exempel på att detta lockar studenter och 
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lärare. Högskolan, och varje enskild lärare, navigerar i ett komplext fält med många olika krafter att 
förhålla sig till. Nedan listas några av de spänningar som identifierats. 
 
§ Akademisk och radikal 
Samtidigt som det finns ett tydligt anammande av traditionella akademiska värden och värdegrunder 
hörs en frihetskänsla i att vara delaktig i att forma något nytt, mer radikalt. ”Vi är det nya lärosätet.” 
Just den aktiva delaktigheten framstår som ett stort värde, jämfört med den traditionella akademiska 
miljön där det finns en färdig roll som man bara förväntas acceptera och leva upp till: ”Man skjuter 
upp den tunga dörren och där hänger porträtten i rad.” De flesta har egna erfarenheter från de 
traditionella institutionerna, och ibland formuleras utsagorna om den egna självbilden genom kontrast 
”inte som i Lund”. 
 
§ Forskning och yrkesutbildning 
Diskussionen är intensiv om innebörden av akademisk yrkesutbildning, och vad det betyder för 
lärarrekrytering, läraridentitet och utbildningens syfte, innehåll och former. Akademiseringsprocessen 
har kommit olika långt inom olika utbildningsområden, vilket syns tydligt på Malmö högskola. 
Lärarutbildningen har just genomgått en smärtsam fas, där adjunkter har sagts upp och rekrytering av 
(disputerade) lektorer pågår. Adjunkters utvecklingsmöjligheter mitt i strukturomvandlingen är en 
central fråga. Inom utbildningsområdet Hälsa och samhälle har förändringen huvudsakligen 
genomförts: ”Nu kan vi till och med anställa några adjunkter igen. Den kliniska kunskapen måste vi 
ha med i yrkesutbildningen.” 

 
Christel Bahtsevani 

 
§ Malmö högskola och fem små högskolor 
Högskolan har bildats relativt nyligen men flera enheter har en egen mycket längre historia – som 
tandläkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen, lärarutbildningen. Inom de fem 
utbildningsområdena1 finns egna traditioner, kulturer, rutiner, kunskapssyner och mer eller mindre 
oreflekterade självklarheter. Formandet av en gemensam Mah-identitet och lojalitet pågår parallellt på 

                                                        

1 Centrum för teknikstudier (CTS), Fakulteten för Hälsa och Samhälle (HS), Kultur och samhälle (KS), 
Lärarutbildningen (LUT), Odontologiska fakulteten (OD). 
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tre nivåer som också samspelar med varandra: formell nivå (regelverk), handlingsnivå (praxis) och 
identitets- eller kulturnivå.  
 
§ Politisering och pragmatism 
Malmö högskola har förväntningar på sig kopplat till flera politiska agendor (regionalpolitik, 
arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik, jämställdhetspolitik, socialpolitik), och högskoleledningen 
har bedrivit ett omfattande förändringsarbete med en artikulerad målkultur som uttrycks i 
visionsdokument. Det finns bland lärarna ett motstånd mot vad som uppfattas som instrumentalism, 
politisering, ideologier, och kanske allra mest mot deras avart ”den tomma retoriken”. Men samtidigt 
råder huvudsakligen lojalitet med ambitionerna i sig, inte minst för att de har god överensstämmelse 
med hur verkligheten ser ut för högskolan. De flesta aspekter av ledningens målkultur ses som 
självklara konsekvenser av vilka studenter man rekryterar till vilka utbildningar: ”Malmö är Malmö.” 
Samspelet med det omgivande samhället är påtagligt, Malmö högskola formas av staden Malmö (och 
vice versa). En effekt i klassrummet är att studentgruppens demografi ger innebörd till begreppet 
breddad rekrytering. 

 
Mari Bergqvist 

 
I förbigående kan nämnas att det alltid tar mycket längre tid än man tror att ge strategier genomslag – 
det vill säga att fylla dem med innebörd i organisationens praktik och kultur. Ett tydligt intryck från 
intervjuerna är att det bland lärarna just nu råder avsevärd förvirring kring ledningens aktuella 
målkultur. ”Man kan inte bara svänga om och säga nu har vi den [visionen] i stället.” Lärarna 
upplever att de bara är halvvägs igenom att genomföra det förra programmet – som just började 
kännas meningsfullt – så kommer det ett nytt och man vet inte om det betyder att det gamla ska utgå. 
”Vad händer nu med perspektiven?” Som Alvesson & Sveningsson (2008) så träffande uttrycker det: 
”En förutsättning för bättre förändringsarbete är ofta färre initiativ till förändringsarbete.” 
 
Samtliga dessa spänningar, och processen av identitetsskapande som pågår i förhållande till dem, har 
konsekvenser för den högskolepedagogiska verksamheten. Dels påverkar varje fråga Malmö 
högskolas utbildningar och därmed den pedagogiska utveckling som ska möjliggöras och drivas. Men 
identitetsskapandet ger även AKL ytterligare ett uppdrag: att utgöra en arena som stödjer 
diskussionen, tillför näring, ger den skärpa och för den framåt. Den högskolepedagogiska 
verksamheten är en hybrid – den måste driva en del av agendorna som en ledningens förlängda arm 
(exempelvis som strategiskt verktyg för att stärka den gemensamma identiteten) men samtidigt också 
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vara akademisk och kritisk. Många lärare kommer från en kritisk tradition och skulle inte kunna 
acceptera en rent normativ ansats. Det sammantaget ett svårare uppdrag att utforma en 
högskolepedagogisk verksamhet för Malmö högskola. Här finns inget färdigt paket för AKL att plocka 
från hyllan (eller kopiera från något annat lärosäte), utan det krävs en normativ/kritisk kombination 
som måste skräddarsys för kontexten. 
 
Ytterligare en utmaning för den högskolepedagogiska utbildningen är lärarnas arbetssituation. Den 
svenska högskolan i allmänhet, men kanske Malmö högskola i synnerhet, är inne i en intensiv och 
dynamisk period. Intrycket är att vi lever i intressanta tider: ”Malmö högskola springer ju framåt, på 
flera områden samtidigt, flera stora parallella processer. Bolognaprocessen, studentinflytande, 
kursutvärderingar, studenters rättigheter och skyldigheter... Det implementeras snabbt. Det har gått 
snabbt och man har fått med relativt många personer på vagnen.” Tempot är högt, och många frågor 
är i stöpsleven samtidigt. Det finns flera exempel på att den befintliga kapaciteten för 
kompetensutveckling och utvecklingsarbete tas i anspråk av andra projekt, som tränger undan den 
högskolepedagogiska verksamheten.  

 
Gunnar Blomé 

 
De intervjuade lärarna vittnar också om de klassiska målkonflikterna som inte går ihop på individnivå: 
”Det skulle inte fungera om inte alla lärare la ner väldigt mycket ideellt arbete” Inte minst 
förekommer en mängd ofinansierat arbete inom den akademiska bytesekonomin, exempelvis nämns 
refereegranskning av artiklar. ”Man ska ställa upp i alla möjliga sammanhang. Det krävs inte på 
samma sätt i andra sammanhang, som i näringslivet.” Diskussionen förs emellertid inte i någon 
hopplös ton, utan mer som ett konstaterande, och de observerar samtidigt att motivationen är hög: 
”Samtidigt så vill man det ju så gärna!” Det som i varje läge driver lärarna att bidra med ideell tid är 
lojalitet gentemot kolleger: ”Är jag inte beredd att ta de där extra timmarna så sätter jag en kollega 
på pottan. Vi är lojala med varandra.”, och studenter: ”Är man inte förberedd så drabbar det 
studenterna.” Lärarnas trängda arbetssituation är inte specifik för Malmö högskola (Högskoleverket 
2008) – men den påverkar förutsättningen för högskolepedagogisk verksamhet även här. För att den 
högskolepedagogiska utbildningen ska fungera måste den utformas med hänsyn till den press som 
lärarna lever under.  
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Ledningens stöd för högskolepedagogisk verksamhet 
En av de viktigaste faktorerna som formar villkoren för högskolepedagogisk verksamhet, är 
ledningens stöd:  

“Universitetsledelsen tegner ved sine strategier og prioriteringer det pædagogiske 
områdes og undervisningens betydning. En synlig strategi fra ledelsen som følges op med 
incitamenter og ansvarsplacering, er nødvendig for at fremme det pædagogiske arbejde. 
Uden ledelsens tydelige opbakning til det pædagogiske område og til enheden bliver 
pædagogiske udviklingsprocesser i høj grad knyttet till enkeltpersoner som i forvejen er 
interesserede i at udvikle de pædagogiske aspekter. Herved får enhedens insats ikke bred 
virkning for hele universitetet.” (Danmarks evalueringsinstitut 2003).  

 
Kort uttryckt på svenska: utan strategisk och konkret uppbackning från ledningen blir pedagogisk 
utveckling en angelägenhet för de redan frälsta, och enhetens arbete får inget brett genomslag i 
organisationen. Villkoren för den högskolepedagogiska verksamheten hänger tätt ihop med villkoren 
för utbildning i allmänhet; det är svårt att tänka sig att pedagogisk utveckling blir prioriterad på ett 
lärosäte där utbildningens kvalitet i sig inte är högt prioriterad. Man kan alltså tolka ett starkt 
ledningsstöd för högskolepedagogisk verksamhet som en indikator på att utbildningen verkligen 
behandlas som en viktig fråga på lärosätet.  

 
Aje Carlbom 

 
En viktig faktor att utvärdera är därför kvaliteten på ledningens stöd, liksom på den ömsesidiga 
kommunikationen mellan ledningen och de verksamhetsansvariga på AKL. Det är värt att påpeka att 
ledningens stöd inte är en enkelriktad företeelse; det handlar snarare om en lång rad förtroendefulla 
relationer som växer fram över tid i ett ömsesidigt samarbete. En nödvändig komponent är den 
högskolepedagogiska verksamhetens förmåga att kommunicera, att kontinuerligt svara upp mot 
förväntningarna och visa sig kunna ta det ansvar som man ber organisationen om att få, kort sagt att 
förtjäna stödet.  
 
Med ledning avses här inte endast den högsta ledningen utan genom hela linjeorganisationen (dekaner, 
anställningsnämnder, enhetschefer), och de akademiska organ som hanterar utbildningsfrågor 
(utbildningsberedningen, utbildningsnämnder). Villkoren för AKL utformas på flera sätt och på flera 
nivåer: det handlar om att skapa och bemanna genomförandeorganisationen, formulera dess uppdrag 
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och knyta resurser till detta. Givet den kroniska instabilitet som kännetecknar högskolepedagogisk 
verksamhet (en av utmaningarna som diskuterades ovan) får långsiktighet anses utgöra ett egenvärde i 
sammanhanget. Nästa förutsättning är att policies och beslut som påverkar utbildningsområdet ska 
stämma överens, med varandra, och med den utveckling man vill se för utbildningen (Edström 2008). 
Ett exempel på en speciellt viktig påverkande mekanism är tjänstetillsättningen. Slutligen handlar det 
om det symboliska stöd som verksamheten får, eller inte får. Det handlar om hur man talar om 
verksamheten och i vilka sammanhang den inkluderas.  
 
Intervjuer har genomförts med rektor, prorektor, dekaner för två utbildningsområden, samt ledamöter 
från utbildningsberedningen, bland dem studentrepresentanten. Dessutom har olika policydokument 
studerats (anställningsordning, kvalitetsplan, riktlinjer för utvecklingssamtal, meritportfölj, 
lönepolicy). 
 
Högsta ledningen 
Ledningens stöd på policynivå handlar allra främst om regleringen av lärarnas deltagande i den 
högskolepedagogiska utbildningen. Regleringen innehåller både en komponent av krav, att det i 
enlighet med högskoleförordningens krav och den nationella överenskommelsen (SUHF 2005-11-17) 
krävs 15 hp högskolepedagogisk utbildning för att vara behörig till lärartjänst, och en komponent av 
stöd, att lärare ska ha rätt att inom tjänsten tillgodoräkna en del av den tid det tar att gå kurserna. 
Ledningen har också genom hantering av enskilda ärenden, t ex när lärare begärt undantag på olika 
grunder, etablerat vilken praxis som gäller för tillämpningen av kravet. Bland annat omfattas lärare 
som anställts före 2003 i princip inte av kravet. 
 

 
Anne-Charlotte Ek 

 
Förutom det krav på högskolepedagogisk utbildning som är behörighetsgrundande för lärartjänst finns 
en ambition om kontinuerlig högskolepedagogisk fortbildning för alla lärare. I kvalitetsplanen står 
under rubriken Medarbetarnas kompetens och möjligheter till kompetensutveckling: ”Målet är att 
samtliga lärare, utöver de grundläggande tio veckornas högskolepedagogisk utbildning, ska 
vidareutveckla sin kompetens genom deltagande i de tematiska kurser som högskolan erbjuder.” Mer 
konkret formuleras målet som att ”50 % av lärarna på enhet/institution ska ha genomgått 
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högskolepedagogisk kurs omfattande minst fem hp varje år.”. För att detta mål skulle uppfyllas för 
2010 skulle alltså uppemot 350 av Malmö högskolas cirka 700 anställda lärare2 ta en kurs om fem hp. 
Under 2009 var det totala antalet kursprestationer 140 (Akademiskt lärarskap, Temakurser och 
Projektkurs). Avståndet mellan kvalitetsplanens mål och verkligheten är därmed långt. 
 
Prorektor Harriet Axelsson var den som tog initiativet till bildande av AKL och som var med och drog 
upp riktlinjerna för verksamheten (Lindberg-Sand m fl. 2007). Prorektor har varit en konsekvent 
champion för verksamheten, och sitter bland annat personligen i AKLs styrgrupp. Hennes aktiva 
engagemang har möjliggjort att den högskolepedagogiska utbildningen integrerats i högskolans 
kvalitetsarbete på ett sätt som givit synergieffekter. Exempelvis har strategiska satsningar inom 
identifierade nyckelområden (t ex bedömning) kopplats till kursutbudet (resulterat i temakurs). 
Prorektors aktiva stöd har varit en nyckelfaktor i starten – det är omöjligt att tänka sig att AKL kunde 
ha kommit lika långt på bara tre år utan detta stöd. Ett ensidigt beroende av enskilda ledningspersoner 
utgör en känd risksituation för en högskolepedagogisk enhet (Gosling 2008) och eftersom det just nu 
pågår ett byte av prorektor är det särskilt viktigt att notera att AKL idag förefaller ha skapat en 
position som delvis är oberoende av prorektor som person. Samtidigt som den nya utnämningen 
naturligtvis är viktig för den fortsatta utvecklingen framstår AKL redan idag som en allmänt 
respekterad verksamhet. Genom ett strategiskt och uthålligt arbete har de ansvariga på AKL gradvis 
etablerat en egen plattform. Det framkommer genomgående i intervjuerna att AKL har byggt upp en 
legitimitet av egen kraft både för dem själva som personer och för verksamheten, och därmed skapat 
en självständig förankring på de flesta håll i organisationen.  
 

 
Jörgen Ekman 

 
Utbildningsberedning och utbildningsnämnder 
Utbildningsberedningen är ett beredande organ för de utbildningsfrågor som beslutas av högskolans 
ledning. Den leds av prorektor och består av ledamöter från samtliga utbildningsområdens 
utbildningsnämnder och en studeranderepresentant. Konstruktionen att samtliga utbildningsnämnder 
är representerade i utbildningsberedningen är tänkt att stödja utbildningsfrågornas förankring i 

                                                        

2 Professorer, lektorer och universitetsadjunkter. 
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respektive del av högskolan. En utbildningsnämnd hanterar principiella frågor om utbildningsutbudet 
och beslutar om kursplaner inom sitt utbildningsområde.  
 
Utbildningsberedningen får regelbundna rapporter från AKLs verksamhetsansvariga och ser mycket 
positivt på samarbetet: ”AKL rapporterar till utbildningsberedningen två gånger om året ungefär. De 
gör det på ett vederhäftigt och strategiskt sätt, lyhörda – det är ett medvetet förhållningssätt att vara 
lyhörda och snappa upp vad [organisationen] vill ha, de jobbar medvetet efter det. Alltid när vi träffar 
dem tycker jag att de är genomtänkta, när det gäller allting. Då pratar vi om strategier för arbetet.” 
Utbildningsberedningen känner att de kan påverka, och talar om lyhördhet och handlingsberedskap 
hos AKL: ”De har fingertoppskänsla, mycket lyhördhet och snabbt går det [att sätta saker i verket]. 
Det går så snabbt och lätt att jobba med Anne-Charlotte och Claes.” 
 

 
Johan Elmfeldt 

 
Utbildningsberedningens arbete styrs av kvalitetsplanen, där kompetensutveckling är ett av områdena. 
När AKL är där för att rapportera diskuteras därför även strategier för kompetensutveckling för lärare: 
”Det AKL oftast önskar är just att områdena har någon strategi för att skicka lärarlag, inte bara 
enskilda lärare, till kurserna. Så vi diskuterar det. Sen är tanken att vi som sitter i 
utbildningsområdenas nämnder ska föra det vidare. Men i vår nämnd har vi inte haft uppe 
kompetensutveckling för lärarna. Det har vi faktiskt inte haft. Det hanteras hos oss av de olika 
cheferna. Det finns mer att göra här när det gäller att samordna.” Övriga håller med: ”Vi har inte 
heller haft det uppe i vår nämnd.” Utöver att ”kontinuerligt informera och påminna om utbudet” har 
ledamöterna hittills inte drivit frågan om kompetensutveckling av lärare i utbildningsområdenas 
nämnder. Intrycket är att utbildningsberedningen sett lärarnas kompetensutveckling som en fråga som 
ägs av linjeorganisationen, dvs de individuella lärarnas chefer. Efter en stunds diskussion föds den 
värdefulla distinktionen att frågan, förutom implementering på individnivå, även innehåller en 
strategisk nivå som kan höra hemma i utbildningsberedning och utbildningsnämnder: ”Det är ju på två 
nivåer. Det är på individnivå, alltså den anställdes kompetensutveckling, men sen har ju också 
organisationen ett önskemål och en riktning, ett behov. Önskeläget vore om man i nämnden 
diskuterade vad det är för sorts kompetensutvecklingsbehov som finns, mer strategiskt. Att man hade 
strategier för det, att nästa år satsar vi på det, eller det, och att det kom in i verksamhetsplanen så att 
det sen får bäring utåt i organisationen. Då kanske det blir, just som AKL föreslagit, att det blir 
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lärarlag som går någon kurs, och att detta utvärderas, så att det får bäring på verksamheten. Så skulle 
jag önska att det såg ut.”  
 
En dekan säger något liknande (som utbildningsberedningen): ”Jag är ledsen, men tanken att 
högskolepedagogisk utbildning skall ingå i den ordinarie kompetensutvecklingen... den finns ju. Men 
frågan är ju på vilket sätt man skall kontrollera det, hur man ska handskas med det. Det ligger på 
enhetsnivå, och om enhetscheferna [följer upp det] det vågar jag inte svara på.”  
 
Ett annat exempel på glapp mellan strategisk nivå och implementering är när ledningsgruppen för ett 
utbildningsområde identifierade ett behov av kompetensutveckling (relaterat till handledning). Detta 
önskemål framfördes till AKL och resulterade i att en skräddarsydd temakurs utvecklades. När kursen 
skulle genomföras var inte en enda deltagare från det aktuella utbildningsområdet anmäld. ”Ändå var 
det säkert många som hade velat gå. Intresset fanns.”, säger en person med insyn i 
utbildningsområdet. Ledningsgruppen består just av de enhetschefer som har alla möjligheter att ta 
upp de identifierade kompetensutvecklingsbehoven med sina medarbetare, vid arbetsplatsmöten eller i 
utvecklingssamtalen, där pedagogisk utbildning ska diskuteras (Utvecklingssamtal guide 2006-10-05; 
Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola 2005-06-23). 
 

 
Kerstin Gamelius 

 
Det ska ses som en möjlighet för Malmö högskola att anlägga ett mer strategiskt helhetsperspektiv på 
lärarnas kompetensutveckling, snarare än att frågan får leva sitt eget liv (mellan individ och chef), 
frikopplad från frågorna om utbildningens kvalitet och utveckling. AKL rapporterar och försöker 
inbjuda till ett strategiskt förhållningssätt, lyssnar lyhört, och agerar snabbt, på organisationens 
önskemål. Men det finns utrymme för att utveckla ledningsaktörernas rollförståelse och att förbättra 
kommunikation och samarbete mellan linje- och utbildningsorganisation. Den högskolepedagogiska 
utbildningen av lärare är en av de mest omfattande stödmekanismerna som står till buds för att 
utveckla Malmö högskolas utbildningar. Genom att reducera glappen mellan (och inom) 
ledningsfunktionerna kan denna resurs tas bättre i anspråk. 
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Uppföljning av kursprestationerna per utbildningsområde 
Malmö högskola består av fem utbildningsområden med olika ursprung, som i flera fall föregår 
bildandet av högskolan, och intrycket är att det är först under de senaste åren som en gemensam Mah-
identitet, och därmed lojalitet, börjat växa fram. AKLs uppdrag är övergripande för samtliga fem 
utbildningsområden. Deras särart bidrar till att övergripande arbete blir en utmaning, inte bara för 
AKL: ”Att jobba områdesövergripande är otroligt trögarbetat, Malmö högskola är som fem små. Det 
är nästan vattentäta skott mellan enheterna. Därför, om man har ett uppdrag som går tvärs, så tar det 
ganska mycket tid och det är väldigt svårt att hitta ingångar som är fungerande. Det handlar ju inte 
om AKL, utan det gäller alla som jobbar övergripande.”  
 
 
Samma splittring kännetecknar uppföljningen av lärarnas högskolepedagogiska utbildning. Idag tycks 
inte linjeorganisationen följa upp lärarnas högskolepedagogiska utbildning på ett samlat sätt, någon 
överblick kopplat till organisatorisk tillhörighet förefaller inte finnas. För att kunna arbeta systematiskt 
med frågan rekommenderas en kartläggning och regelbunden rapportering av utbildningsläget på 
utbildningsområdes- och enhetsnivå. Det skulle underlätta för enhetschefer och dekaner att kunna 
hantera frågan långsiktigt och strategiskt. Bara det att kunna jämföra sig mellan områden och enheter 
kan ha effekter: ”Den är osmickrande låg, den där stapeln. Det blir lite jobbigt när man jämför sig 
med [utbildningsområde].” 
 

 
Nanny Hartsmar 

 
Deltagarlistor från AKLs kurser visar att lärare och doktorander vid de olika utbildningsområdena i 
mycket varierande grad har utnyttjat möjligheten att ta högskolepedagogisk utbildning vid AKL. Figur 
1 visar antalet deltagare under 2007-2009 i kursen Akademiskt lärarskap (5 hp) uppdelat på 
utbildningsområde, och ger en uppfattning om kursgruppernas sammansättning. Det totala antalet 
godkända deltagare är 122. 
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Figur 1. Sammanlagt antal deltagare 2007-2009 på kursen  

Akademiskt lärarskap, 5 hp, per utbildningsområde. 
 

Eftersom utbildningsområdena är av mycket olika storlek är det dock missvisande att jämföra 
prestationerna i absoluta tal. Figur 2 visar deltagandet som andel av det genomsnittliga antalet lärare3 
och doktorander för samma tidsperiod, per område och för Malmö högskola som helhet. Vid två 
områden, CTS och HS, har en relativt hög andel lärare och doktorander gått Akademiskt lärarskap (5 
hp), medan lärare och doktorander från KS, LUT och OD är underrepresenterade.  
 

 
Figur 2. Deltagare i kursen Akademiskt lärarskap 2007-2009, som  

andel av det genomsnittliga antalet anställda lärare och doktorander vid  
respektive utbildningsområde, och vid Malmö högskola som helhet. 

 
Den ojämna deltagarstatistiken har diskuterats i de flesta intervjuer vid platsbesöket, och den analys 
som framförs innehåller många möjliga delförklaringar. Eftersom den viktigaste kravmekanismen är 
att lärare ska ha 15 hp högskolepedagogisk utbildning vid anställningen, eller inom två år, ökar 
deltagandet när antalet nyrekryteringar är högt. Personal som anställts före 2003 omfattas inte av det 
hårda kravet (kopplat till anställningen). Statistiken bör därför spegla om ett utbildningsområde 
genomfört många nyrekryteringar (HS), eller omvänt, om det råder stagnation eller skett 
neddragningar (LUT). Detta kan dock endast utgöra en delförklaring.  
 

                                                        

3 Professorer, lektorer och universitetsadjunkter. 
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De formella förutsättningarna för deltagande – regler och riktlinjer för tjänstetillsättning och 
kompetensutveckling – är desamma över hela Malmö högskola. Förklaringarna till de stora 
variationerna måste alltså sökas på praxisnivå och kulturnivå. Utan att göra anspråk på någon 
fullständig analys listas här några av de viktigaste faktorerna: 
§ Även om behörighetskravet om 15 hp är gemensamt för högskolan (och på nationell nivå) ser 

praxis i tjänstetillsättningen olika ut mellan utbildningsområdena. ”Här på [utbildningsområde] 
tillämpar de stenhårt policyn att man ska ha 15 hp. Det får effekt. Jag värderar inte den. Men 
strategier får effekt.” På ett annat utbildningsområde säger en lärare: ”Jag kan se den ena efter den 
andra anställas och ingen av dem har någon som helst högskolepedagogisk utbildning.” 

§ Deltagarnas förutsättningar för att gå kurserna varierar. Beslutet från högsta ledningen säger att 
”nyanställd lärare, som genomgår kurser för att nå behörighet för tillsvidareanställning, bör 
erbjudas att minst hälften av kurstiden ingår i lärarens undervisningstid och att resterande tid läggs 
inom lärares kompetensutvecklingstid” men i praktiken varierar de reella förutsättningarna: ”Jojo. 
Du kan ju försöka genomdriva nåt sånt i praktiken.” Att riktlinjen gäller hela högskolan tycks inte 
ha fått brett genomslag, eftersom en enhet, som tillämpar den, under flera intervjuer framhålls som 
ett positivt undantag: ”På [enhet] får lärarna halva tiden som tjänstgöringstid och halva som 
kompetensutvecklingstid. Det får effekt. De har en strategi.” De skilda förutsättningarna att få 
räkna tiden i sin tjänstgöring framstår som orättvisa.  

§ När fler kolleger går kurserna pratas det positivt om dem i organisationen, och det syns att 
kompetensen ökar, vilket får andra lärare, även de som inte omfattas av kravet, att se nyttan i 
kurserna: ”Vi har ju också de andra i lärarlaget som ser att det här var ju smart, jag hänger på, 
den här kursen vill jag ha.” Resultatet blir att skillnaderna mellan utbildningsområdena förstärks 
ytterligare. 

§ Det har stor betydelse hur chefer (dekaner såväl som enhetschefer) kommunicerar kring 
utbildningen. Förmedlar de synsättet att det handlar om ett nödvändigt ont eller ett sätt att bygga 
organisationens handlingskompetens? En hög chef säger: ”Det finns ju också ett behov av detta, 
det är viktigt att komma ihåg det; det är inte tvång för sakens skull.” 

 

 
Lina Hedman 

 
AKLs högskolepedagogiska utbildning har under sina tre första år haft störst genomslag inom två av 
fem utbildningsområden, men för framtiden är det önskvärt att öka genomslaget inom hela högskolan. 
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En bredare uppslutning kring den högskolepedagogiska utbildningen skulle berika Malmö högskola 
eftersom den fungerar som en arena för erfarenhetsutbyte mellan utbildningsområden. Med bredare 
uppslutning avses här såväl kursdeltagande som engagemang som kursledare i AKLs kurser. 
Exempelvis är OD nationellt erkända för sin långa pedagogiska tradition med problembaserat lärande, 
kallat Malmömodellen. Dessa och andra erfarenheter bör kunna komma hela organisationen tillgodo. 
Det är uppenbart att det lokala ledarskapet har varit en viktig faktor, men det behövs en fortsatt och 
mer detaljerad analys som mera heltäckande kan belysa vad som ligger bakom de låga deltagarantalen 
från respektive OD, KS och LUT, och vad som bör och kan göras för att AKL i högre grad ska nå ut 
där. Den diskussionen bör föras mellan högskoleledningen, AKL och respektive utbildningsområde, i 
en ömsesidigt konstruktiv anda.  
 

Tjänstetillsättning – variationer mellan utbildningsområden 
Ett viktigt resultat av utvärderingen är att praxis i tjänstetillsättningen avseende kravet på 
högskolepedagogisk utbildning förefaller variera betydligt mellan utbildningsområdena. Det är 
allvarligt därför att tjänstetillsättningsprocessen är en av de viktigaste strategiska kvalitetsmekanismer 
som en högskola har till sitt förfogande, kanske den viktigaste. Den styr en ständigt pågående 
förnyelse av fakulteten och formar därmed långsiktigt möjligheter – och begränsningar – för Malmö 
högskolas utveckling. Besvärligt nog ligger tjänstetillsättningens effektivitet som kvalitetsmekanism i 
det att varje enskilt fall hanteras väl (Edström 2008). Prövningen av de sökandes behörighet sänder 
tydliga budskap i organisationen om vilka värderingar som är i bruk, och påverkanseffekterna är starka 
– när man tummar på behörighetskravet händer samma sak som om vi talar om för studenterna att 
något inte kommer på tentan. Det framstår som en synnerligen angelägen uppgift för Malmö högskola 
att se till att behörighetskraven på pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning 
upprätthålls. Därför bör skillnaderna mellan utbildningsområdena reduceras när det gäller praxis i 
tjänstetillsättningen.  
 

 
Ellis Janzon 

 
Nyckeln till att kunna upprätthålla behörighetskravet ligger främst i att etablera en konsekvent och 
lärosätesgemensam praxis. Därmed har högskolans ledning, dekaner och anställningsnämnder lagt fast 
en genomtänkt linje, inför sig själva, men också utåt i organisationen. När de reella förutsättningarna 
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är kända kommer förväntningarna att anpassas efter dem, men är tillämpningen okänd eller 
inkonsekvent, får dekaner och anställningsnämnder ta ständiga diskussioner (”tjafs”) i varje enskilt 
ärende. En dekan, som konsekvent har upprätthålligt en korrekt hantering av behörighetskravet, 
uppger att efter en inledande period då det förekom friktion är det nu lätt att upprätthålla kravet: ”I och 
med att vi har följt det till punkt och pricka så har det ändå inte varit svårt. Börjar man glida så får 
man ju en ständig dialog i varje tillsättningsärende. Då hamnar man snett.” På det aktuella 
utbildningsområdet vet nu alla vad som gäller. Kravet har fått genomslag genom att en hög andel 
lärare har gått den högskolepedagogiska utbildningen och det nämns från flera håll att tydliga effekter 
börjar märkas på utbildningsområdet. ”Sen har de märkt på [utbildningsområdet] att det har varit 
väldigt bra att de har vart ganska många [som gått kurs], för då kan man prata med varandra, man 
får ett gemensamt språk. Det har hänt saker, man har verkligen utvecklat saker, tagit med sig idéerna 
hem och då förstår de andra vad man pratar om.” Intrycket är att medarbetarna (numera) 
huvudsakligen är lojala med kravets strikta tillämpning, men att praxis är helt annorlunda på andra 
utbildningsområden upplevs som orättvist.  
 
Vad skulle Malmö högskola behöva göra för att kravet skulle tillämpas konsekvent i alla 
utbildningsområden? Här följer en skiss på ett relativt omfattande arbete. Förslagsvis bör högskolans 
ledning initiera en diskussion med dekaner och anställningsnämnder; ledarskapet behöver stärkas 
genom ett erfarenhetsutbyte dekaner emellan; ledamöter i anställningsnämnder (inklusive 
studentrepresentanter) behöver utbildas genom diskussioner kring regelverk och konkreta exempel; 
hanteringen av ärenden behöver följas upp regelbundet och resultaten diskuteras. Därtill 
rekommenderas ett förtydligande av regelverk (anställningsordning) och vägledande beslut. Särskilt 
behövs riktlinjer kring processen att bedöma ”motsvarande kunskaper”. En rekommenderad princip är 
att en sådan bedömning alltid måste baseras på ett skriftligt underlag i ansökan (meritportfölj). Då går 
det att i efterhand granska bedömningen och den kan lättare erkännas av andra högskolor (SUHF 
2005-11-17). Ett annat regelförtydligande behövs kring vad som gäller för den som har en 
lärarutbildning. Den nationella utredningen (Lörstad m fl. 2005) ställer sig helt avvisande till att 
tillgodoräkna det som högskolepedagogisk utbildning. Huvudargumentet är att sammanhanget i 
högskolan skiljer sig från ungdomsskolan. På Malmö högskola handlar det om vuxnas lärande inom 
ramen för en akademisk (oftast professions-)utbildning, och det är också viktigt att se pedagogisk 
skicklighet i ljuset av de utmaningar som Malmö högskola står inför, som den breddade rekryteringen. 
Det allra viktigaste är dock att principen slås fast och görs känd så att organisationen och de enskilda 
lärarna vet vad som gäller. I förbigående kan nämnas att många lärare på lärarutbildningen ser ett 
särskilt värde i den högskolepedagogiska utbildningen, att den tillför något utöver den kompetens de 
redan har: ”Nu börjar det hända något på lärarutbildningen, det är fler som söker sig till kurserna och 
man kan höra på diskussionerna [här hemma] efteråt att de är positiva. Först säger de att vi kan ju 
det här, det är vår arena, men sen ser man att det var givande.” 
 
AKL har här en viktig roll att spela för att stödja organisationen i att kunna upprätthålla kravet. För att 
detta inte ska kosta alltför mycket energi måste kurserna vara, och kännas, värdefulla. Kursernas 
tillgänglighet måste också vara god. Annars blir friktionen svår i organisationen och endast den chef 
som är kapabel att utöva ett starkt ledarskap kan hålla en konsekvent linje. 
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Jämförbara verksamheter 
Malmö högskola är ett av landets tio största lärosäten. Som tabell 1 visar är antalet lärare och studenter 
ungefär dubbelt så stort som på Södertörns högskola eller Högskolan i Borås. Utbildningen vid Malmö 
högskola, liksom vid Högskolan i Borås, motsvarar cirka 80 % av lärosätets totala omsättning, vilket 
kan jämföras med cirka 50 % för Södertörns högskola, drygt 40 % för Stockholms och Umeå 
universitet, och knappt 40 % för KTH. Omsättningen för utbildning (915 miljoner kr) är drygt hälften 
av den för Stockholms universitet (1 622 miljoner kr) och nästan tre gånger större än på Södertörns 
högskola (313 miljoner kr). 
 
Tabell 1. Jämförelse av nyckeltal för några lärosäten (Högskoleverket 2010). Antal studenter, lärare och 
doktorander anges som heltidsekvivalenter. 
 

	  

Stockholms	  
universitet	  

Umeå	  
universitet	  

KTH	   Malmö	  
högskola	  

Södertörns	  
högskola	  

Högskolan	  
i	  Borås	  

Studenter	   28	  185	   15	  860	   11	  959	   11	  493	   6	  064	   6	  002	  
Lärare/forskare	   2	  036	   1	  708	   1	  298	   648	   326	   308	  
Doktorander	   1	  163	   704	   1	  212	   43	   0	   0	  
Omsättning	  miljoner	  kr	   3	  729	   3	  390	   2	  998	   1	  110	   604	   519	  
-‐	  varav	  utbildning	  	  
(gru	  och	  avanc.)	   1	  622	   1	  410	   1	  115	   915	   313	   409	  

 
För uppgifter om samma lärosätens högskolepedagogiska utvecklingsenheter har personer som är 
verksamma vid dessa enheter kontaktats. Till pedagogiska utvecklare räknas inte administrativ 
personal, inte heller IKT-personal med huvudsakligen tekniska arbetsuppgifter, däremot IKT-
pedagogiskt inriktade personer. Det är inte självklart att uppgifterna är helt jämförbara eftersom det 
varierar vilka slags arbetsuppgifter som räknas till högskolepedagogisk verksamhet. Exempelvis kan 
det skilja om handledarutbildningen är inräknad, beroende på hur denna organiseras på lärosätet. 
Siffrorna gäller dessutom antingen för 2009 eller 2010 beroende på vilka uppgifter som var lättast 
åtkomliga. 
 
§ Vid Stockholms universitet har Universitetspedagogiskt centrum (UPC) 17 pedagogiska 

utvecklare (motsvarande 10 heltidsekvivalenter) och en basbudget på 9 miljoner kr. 
§ Vid Umeå universitet har Universitetspedagogiskt centrum (UPC) arbetar 19 personer (15,8 

heltidsekvivalenter) varav 11,4 heltidsekvivalenter som pedagogiska utvecklare. Enheten får cirka 
7 miljoner från lärosätets gemensamma avsättning.  

§ På KTHs högskolepedagogiska enhet, kallad Learning Lab, finns cirka 5 pedagogiska utvecklare, 
samtliga heltid. Enheten får ett anslag på 4,5 miljoner kr från lärosätets gemensamma avsättning. 
Verksamheten har bedömts vara underdimensionerad (Geschwind m fl. 2009) och planering pågår 
nu för en större högskolepedagogisk satsning. 

§ För Malmö högskola avsätts 1,7 miljoner kr för 2010, och antalet pedagogiska utvecklare 
motsvarar ungefär 2 heltidsekvivalenter (högt räknat). 

§ På Södertörns högskola finns 6 pedagogiska utvecklare (motsvarande 2 heltidsekvivalenter) 
knutna till enheten som har cirka 1,5 miljoner kr i basbudget. Enheten bytte namn i maj 2010 till 
Centrum för lärande och bildning och det finns nu planer på en större satsning på 
högskolepedagogisk verksamhet, inklusive ett närmare samarbete med Enheten för interaktivt 
lärande och stödfunktionen Studieverkstan.  
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§ Högskolan i Borås har, i likhet med Malmö högskola, profilerat sig starkt som ett lärosäte för 
professionsutbildning. På Centrum för lärande och undervisning (CLU), arbetar cirka 13 personer 
(varav cirka 4 heltidsekvivalenter med pedagogisk utveckling) och högskolan avsätter cirka 2,5 
miljoner kr årligen till pedagogisk utveckling. 

 
Figur 3 visar respektive enhets anslag som promille av lärosätets totala omsättning för utbildningen på 
grund- och avancerad nivå.  
 

 
Figur 3. De högskolepedagogiska enheternas anslag som promille av  

utbildningens omsättning vid respektive lärosäte. 
 
Ett annat mått på verksamhetens dimensionering är hur många lärare/forskare som går på varje 
pedagogisk utvecklare vid lärosätet. Figur 4 visar antalet lärare per pedagogisk utvecklare (båda i 
heltidsekvivalenter) vid dessa lärosäten. 
 

 
 

Figur 4. Antalet lärare/forskare per pedagogisk utvecklare  
(båda som heltidsekvivalenter) vid respektive lärosäte. 

 
Jämförelsen får AKLs dimensionering att framstå som anmärkningsvärt liten för en högskola av 
Malmös storlek. Om anslaget skulle motsvara 5 promille av utbildningens omsättning, vilket verkar 
normalt i jämförelse, borde AKLs anslag ligga ungefär på 4,5 miljoner kr.  
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Resultat II: Verksamheten vid Akademiskt Lärarskap (AKL) 
 

AKLs uppdrag  
Utgångspunkten för denna utvärdering är uppdraget från prorektor med tillhörande avtal, som 
specificerar enhetens åtagande under åren 2007-2009. Resurserna omfattar totalt 3,7 miljoner kr för 
treårsperioden: 0,9 miljoner kr för 2007 som i princip var ett halvt verksamhetsår; 1,4 miljoner kr för 
2008; 1,6 miljoner kr för 2009. För 2010 finns ett avtal som omfattar 1,7 miljoner kr. AKLs uppdrag 
omfattar uppbyggnaden av en organisation och miljö för högskolepedagogisk utbildning samt 
genomförande av kurser. I de följande avsnitten beskrivs och bedöms AKLs högskolepedagogiska 
utbildning, deras forsknings- och utvecklingsverksamhet och nätverkande, samt övrig öppen 
verksamhet. 
 

 
Sara Johnsdotter 

 
Kursutbudet är konstruerat som tre kurser om fem högskolepoäng vardera. Utredningen (Lindberg-
Sand m fl. 2007) anger att den första kursen, Akademiskt lärarskap, och andra kursen, Temakurs, kan 
läsas i vilken ordning som helst, medan den tredje, Projektkurs, inte bör påbörjas förrän någon av de 
första har avslutats. I det följande redovisas uppfattningar i organisationen om kursutbudet, dels för 
den grundläggande kursen akademiskt lärarskap, dels för ett antal temakurser som behandlas 
tillsammans. Analysen baseras på intervjuer med kursledare, kursdeltagare och andra nyckelpersoner i 
organisationen, samt studier av kursutvärderingar och annan dokumentation från kursgenomföranden. 
Projektkursen utesluts från kvalitativ beskrivning och bedömning på grund av sin ringa omfattning och 
otillräckligt underlag.  
 

Högskolepedagogisk utbildning – Kursen Akademiskt lärarskap 
Den första kursen i paketet heter Akademiskt lärarskap. I utredningen som föregick bildandet av 
Akademiskt Lärarskap (Lindberg-Sand m fl. 2007) beskrivs intentionerna: 
”Denna kurs har en översiktlig karaktär och avser att deltagarna ska skaffa sig en innehållsrik och bred 
referensram när det gäller det akademiska lärarskapets innehåll och förutsättningar. Syftet är också att deltagarna 
ska komma i kontakt med andra lärare vid Malmö högskola för att understödja nätverk mellan högskolans olika 
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områden. Kursdeltagarna ska skaffa sig kunskaper om högskolans roll i samhället och lärararbetets 
förutsättningar pedagogiskt, juridiskt och med hänsyn till högskolans värdegrund. Dessutom ska deltagarna 
orientera sig om den forskning som vuxit fram om studenters lärande i högre utbildning och ges möjlighet att 
reflektera över sina pedagogiska erfarenheter i förhållande både till studenters lärande i dagens samhälle och till 
olika former för undervisning och studier, som en utgångspunkt för att påbörja en pedagogisk meritportfölj. 
Kursen examineras genom en argumenterad redovisning av en kurs/undervisningsplanering eller ett 
kursutvecklingsarbete på Malmö högskolas lärplattform.” 
 
Akademiskt lärarskap har genomförts totalt fyra gånger. Prestationerna, uppdelade per 
utbildningsområde, redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Antal godkända deltagare i Akademiskt lärarskap, 5 hp, 2007-2009 
	   2007	   2008	   2009	  
CTS	  -‐	  Centrum	  för	  Teknikstudier	   9	   8	   2	  
HS	  -‐	  Hälsa	  och	  samhälle	   17	   19	   24	  
KS	  -‐	  Kultur	  och	  samhälle	   2	   7	   7	  
LUT	  -‐	  Lärarutbildningen	   6	   7	   9	  
OD	  -‐	  Odontologiska	  fakulteten	   2	   1	   2	  
Övriga	  (Bibliotek/IT,	  CPS)	   2	   1	   2	  
Totalt	   36	   42	   44	  

 
Stöd till kursutveckling 
I samtal med deltagare och via studier av examinationsuppgifter i kurserna (stickprov), framkommer 
att dessa tillägnat sig en sofistikerad förståelse och kan använda och diskutera kursinnehållet på 
insiktsfulla sätt, både i relation till kurs- och programutveckling. Den huvudsakliga 
examinationsuppgiften i Akademiskt lärarskap är att deltagaren ska utveckla sin egen kurs utifrån 
kursdesignmodellen constructive alignment (Biggs & Tang 2007). Detta uppfattas som en oerhört 
värdefull behållning av deltagarna, som påtagligt entusiastiskt och enhälligt vittnar om modellens 
användbarhet både som tolkningsram och metod. ”Det har gett mig verktyg att se över min kurs, hur 
jag ska arbeta med kursen med ett helhetsperspektiv. Vi använde något som jag aldrig kommer 
glömma: constructive alignment. Biggs’ bok har blivit en bok att minnas.”  
Deltagarna vittnar om att de genomfört sin egen genomarbetade kurs i dess nya skepnad och är mycket 
nöjda med resultatet. Medan kursdeltagarna närmast ger stående ovationer till constructive alignment, 
framgår det att kursledningen ser denna (normativa) ansats som otillräcklig, och de kombinerar den 
därför med en kritisk ansats, som genomsyrar hela kursen. Det gäller exempelvis diskussionerna om 
Malmö högskolas mål och värdegrunder, om kunskapssyn, och läraridentiteten i förhållande till dessa. 
”Breddad rekrytering, och genus, och vad det får för konsekvenser i klassrummet, det var uppe varje 
föreläsning, varje seminarium.” Det står klart att också dessa moment har uppfattats av deltagarna som 
meningsfulla och möjliga att omsätta i praktiken. Kursen upplevs därigenom ha en tydlig röd tråd; 
samtliga aktiviteter hjälpte till att ”föda olika idéer, olika perspektiv” i relation till den egna 
kursutvecklingen. ”Man får nya ögon på sin verksamhet. Och man får instrument att själv jobba med.”  
 
Bidrag till organisatoriskt lärande 
Utöver de individuella lärarnas och kursernas utveckling märks det att även organisationen påverkats 
på många håll. Dels finns det tydliga exempel på att deltagarna sätter sin egen kurs, och utvecklingen 
av den, i relation till studenternas progression i programmet. Dels framgår att kunskaperna ofta har 
varit direkt användbara i pågående livaktigt utvecklingsarbete inom ett program eller kursutbudet inom 
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ett ämne. Denna bild bekräftas också i andra intervjuer. Därmed utgör den högskolepedagogiska 
utbildningen en motor som direkt driver på högskolans pedagogiska utveckling. Det har då särskild 
betydelse att kolleger och chefer har gått kursen, eftersom gemensamma begrepp och referensramar 
skapar gynnsamma förutsättningar för samarbete. ”Utbildningen ger möjlighet att sätta namn på 
erfarenheter och tankar. I och med att även kollegorna har kunnat det så har man kunnat använda den 
här arenan på ett konstruktivt sätt. Det ger ett handlingsutrymme.” Deltagare uttrycker önskan att flera 
kolleger ska gå kursen framöver, för att möjliggöra nya arbetssätt: ”Jag har rekommenderat boken och 
kursen till mina kollegor så att vi sen kan ta itu med [kursutvecklingen] tillsammans.” 
 

 
Anders Jönsson 

 
Stöd till identitetsutveckling 
Det framkommer tydligt att Akademiskt lärarskap bidrar till lärarnas identitetsutveckling. Exempelvis 
säger en deltagare att kursen varit en ingång till att på riktigt axla rollen som lärare ”Jag har ju blivit 
lärare för att jag gått den akademiska vägen, som [yrkesverksam] och forskare. Trots mer än tio år i 
undervisningen var det inte förrän jag gått kursen som jag känner mig som lärare själv. Och inte bara 
forskare. Helt plötsligt fick man ju tänka på ett annat sätt. Lärande, processer... Det räcker inte att 
vara en jättebra [yrkesutövare] eller jättebra forskare. Är man inte lärare kan man inte vara något 
stöd för studenterna för man förstår inte processen. Man kan inte ens skriva tydliga instruktioner – 
bara för att man kan skriva en bra forskningsartikel. Det är två olika saker.” En annan deltagare visar 
hur kursens kunskaper i sig ger empowerment: ”Hur man gör när man sätter samman en kurs, det har 
nu blivit explicitgjort för mig. Speciellt tidigare, i den äldre organisationen, då delade man inte med 
sig av de kunskaperna till mig. Det var ju äldre kolleger som satt på kunskapen. Det handlar om makt, 
såklart – det handlar mycket om makt i den akademiska världen, många saker är implicita. Därför har 
den här utbildningen verkligen fungerat för mig. Jag känner att jag har fått tillgång till 
organisationen, tillgång till vissa resurser, och tricks of the trade. Det har ju enormt stor betydelse för 
mig som lärare.” 
 
Mötesplats 
Mötet mellan deltagare från olika håll i organisationen framstår i kursvärderingar och intervjuer som 
ett av de viktigaste värdena med kursen. Redan kursens kunskapsinnehåll anses fungera 
sammanhållande genom att det ger möjlighet att ”hålla en jämn nivå inom Mah”. Men framför allt i 
gruppens diskussioner, och även i aktiviteter som den kollegiala granskningen av varandras arbeten, 
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blottas många av de delvis olika traditioner, kulturer, rutiner, osynliga antaganden, kunskapssyner, 
som förekommer i högskolans historiskt olika delar. Variationen skapar en grund för gemensam 
reflektion som uppenbart ”stärker gemenskapen”. Identitetsutvecklingen försiggår därmed inte bara på 
det individuella planet, utan kursen utgör också en arena för gemensam förhandling kring en Mah-
identitet. En replik visar att identitetsutvecklingen knyts till relationer och till att ta plats i 
organisationen: ”Kursen har givit mig en enorm push! Enormt, enormt mycket! Det hade jag inte vågat 
förvänta mig. Av identitet, av kontakter, av nätverk med andra. Man får någon slags plats, i 
organisationen, där man är synlig också.” 
 

 
Cecilia Lindblom 

 
Förebildlighet 
En stor del av framgången för kursen Akademiskt lärarskap ska tillskrivas dess förebildlighet, att 
innehåll och form stämmer överens och att kursledarna själva lever som de lär. ”Det blev precis som 
de sa, deras modell var – att utgöra en modell! Det är ett framgångskoncept, att göra det till en 
modell. Sättet att jobba på gjorde att det kändes alltigenom meningsfullt. Det fanns ingenting som jag 
inte kunde ta med mig.” Kursen fungerar även väl i praktiskt hänseende. Allt uppfattas som ”väldigt 
väl förberett”. Det finns en fast struktur, men inom den råder stor frihetsgrad, och flexibilitet vid 
behov, vilket gör att deltagarna känner sig respekterade. Deltagarna uppvisar särskilt en stark lojalitet 
med att kursen är en ”riktig kurs”, med examination, tydliga kurskrav och återkoppling. En typisk 
replik: ”Det är en bra kurs – för den kräver någonting av en!” De klagomål som finns angående 
arbetsbelastningen handlar framför allt om en allmänt pressad arbetssituation, eller att den tid läraren 
får räkna i sin tjänstgöring är otillräcklig, snarare än att kursen skulle tagit orimlig tid. 
Anmärkningarna formuleras i termer av att man önskar man hade kunnat lägga mer tid på sina studier 
eftersom det hade varit givande. Någon kommenterar hur erfarenheten ger ökad empati för de egna 
studenternas situation: ”Har faktiskt indirekt fått större förståelse för studenters oförmåga att planera 
och genomföra sitt arbete i god tid!”  
 
Upplevelsen som kursdeltagare 
Kursledarna Anne-Charlotte Ek och Claes Malmberg får uteslutande lysande lovord från deltagarna. 
De kompletterar varandra väl genom att ha olika stil, intressen och förankring i organisationen. ”Det 
är ett bra partnerskap som har etablerats, de har funnit sina arbetssätt. De är en bra kombination, 
kompletterar varann väldigt bra och har olika kvaliteter.” Claes beskrivs som en 
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”lärarhögskolemänniska” och ”pedagog” medan Anne-Charlotte är ”mer kritisk”. Bland det som 
särskilt lyfts fram är hur skickligt och föredömligt de hanterar dialogen i grupperna. En kursdeltagare 
observerar: ”Det finns ett motstånd från vissa [kurskamrater] när man kommer dit, men det är väldigt 
öppet i klassrummet, det är väldigt generöst och tillåtande, även att ifrågasätta. Och också att gå in 
på djupet i diskussionen.” Kursledarna sätter en struktur med trygga ramar, och inom dessa möter och 
hanterar de effektivt deltagarnas förväntningar och reaktioner. Kursledarna har utvecklat denna 
skicklighet över tid. De berättar: ”Det motstånd som vi mötte i första kursen det var vi inte beredda på. 
Vi var ju väldigt entusiastiska. Men sen så mötte vi deltagarna, som var tvingade att gå på vår kurs. 
Plötsligt förstod vi att det här inte var något positivt [för dem]. Sedan dess har vi förändrat innehållet, 
och försökt anpassa den till deltagarnas och även våra egna intressen. Nu utgår vi också från att det 
finns ett motstånd, och adresserar det. Vi tar upp deras förväntningar, och använder det som en 
utgångspunkt. Vad vi lärde oss var att det är otroligt viktigt att det är tillåtet att prata om detta.” 
Metanivån används framgångsrikt som pedagogiskt instrument, utan att kursen för den skull fastnar i 
evig metareflektion. Som illustrativt exempel visas i figur 5 en av kursens övningar som går rakt på 
pudelns kärna och vaskar fram insikter genom att utnyttja metaupplevelsen i kursen. Snarare än att 
direkt ta upp kursdeltagarnas legitimitet gentemot sina studenter, vilket kan vara så känsligt att det 
blockerar, exemplifieras och benämns frågan indirekt, genom att diskutera den konkreta situationen, 
här i rummet. Detta öppnar upp för analys och reflektion kopplat till deltagarnas egen lärarroll. 
Kursledarna bjuder på sig själva; ansatsen är frimodig, avväpnande och imponerande.  
 

 
Figur 5. Ur presentation vid Akademiskt lärarskap, dag 2. 

 
Det framkommer tydligt att strategin fungerar och att deltagarna uppfattar kursledarna som förebilder: 
”Det kräver en hel del att kunna hantera att man undervisar och arbetar med de egna kollegerna. Det 
gjorde de lysande. De lyfte det direkt på metanivå. Så här är det, nu är vi här, villkoren ser ut såhär, 
nu är vi medvetna om det; let’s roll. De var professionella. Det vill jag identifiera mig med som 
lärare, så där vill jag också jobba. Det var Anne-Charlotte och Claes. De var verkligt bra.”  
 
Slutsats 
Det fraamkommer tydligt att kursen väl uppfyller sina intentioner, och på ett mycket förtjänstfullt sätt 
tillvaratar alla tre möjliga vägar till lärande i en högskolepedagogisk kurs: innehållet i sig, den 
exemplariska formen, samt metaupplevelsen som kursdeltagare. 
 

Högskolepedagogisk utbildning – Temakurser 
I utredningen (Lindberg-Sand m fl. 2007) beskrivs avsikten med temakurserna: 
”Syftet med kursen är att lärare ska utveckla sin förmåga att planera, genomföra, examinera och utvärdera 
undervisning med anknytning till temat. Uppläggningen innebär att deltagarna, med utgångspunkt i det valda 
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temat, ska skaffa sig ökade kunskaper och erfarenheter relaterade både till studenters lärande och till olika inslag 
i undervisning och examination, baserade i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, med anknytning till detta. 
Kursen syftar även till att medverka till ökade kontakter mellan lärare från högskolans olika områden. 
Examinationen på kursen utgörs av en populärvetenskapligt hållen artikel som ska vara utformad så att den ska 
kunna ingå i högskolans webbtidning.” 
 
Totalt har temakurser genomförts 11 gånger under perioden, på 8 olika teman: Bedömning, Teaching 
in English, Coachning, Distansutbildning, Medborgerlig bildning, Akademiskt skrivande, och 
Handledaren som brobyggare mellan teori och praktik. Det totala antalet prestationer i temakurserna 
redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Antal godkända deltagare i Temakurser, 5 hp, 2007-2009 
	   2007	   2008	   2009	  
Totalt	   13	   73	   76	  

 
Deltagare med erfarenheter från sammanlagt fyra olika temakurser har intervjuats: Teaching in 
English, Bedömning, Handledaren som brobyggare mellan teori och praktik, och Nätbaserat lärande, 
samtliga om 5 hp. Även några av temakursledarna, dock inte för alla dessa kurser, har intervjuats. 
Temakurserna har genomförts ett varierande antal gånger. Vissa har funnit sin form, andra har just 
genomförts för första gången. Underlaget tillåter endast att diskussionen redovisas på en övergripande 
nivå, och endast i undantagsfall anges vilken temakurs som avses. 
 

 
Anders Lindh 

 
Meningsfulla examinationsuppgifter 
De flesta temakurserna följer samma koncept som Akademiskt lärarskap, att deltagaren som 
examinationsuppgift arbetar med sin egen kurs och vidareutvecklar den, antingen som helhet 
(Teaching in English) eller någon aspekt av den (Bedömning – där examinationen utvecklas, och 
Nätbaserat lärande – där deltagaren skapar nätbaserat stöd för sin kurs i Malmö högskolas system It’s 
Learning). Denna typ av examinationsuppgifter fungerar starkt motiverande, både genom att 
kursinnehållet valideras i praktisk användning och därigenom framstår som mer relevant, och genom 
den direkta nyttan för deltagaren: ”Jag hade supernytta av min examensuppgift [att bearbeta min egen 
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kurs]. Den har gått två gånger nu som riktigt kurs, och fått strålande utvärderingar. Och jag fick in en 
hel bunt strålande tentor. Nu jobbar jag bara enligt de idéerna som jag fick.” 
 
Temakursdeltagarna diskuterar, med särskild hänvisning till Teaching in English som flertalet 
deltagare gått, på ett entusiastiskt och insiktsfullt sätt hur de nu arbetar målrelaterat med fokus på 
studenternas konceptuella förståelse och utveckling av akademiska färdigheter. Detta uppnås genom 
ett strukturerat arbetssätt med genomtänkt progression. ”Vad ska målet med kursen vara, vilka 
begrepp behöver de förstå? Hellre arbeta med ett mindre sidantal, men som de verkligen arbetar med. 
Färre antal sidor, men de klättrar, och det blir svårare och svårare. Man ska sätta dem i arbete. Det 
är ett annat sätt att tänka.” De konstaterar att modellerna är användbara långt utanför den egna kursen, 
och ser stora möjligheter att utveckla programmen utifrån ett helhetsperspektiv med systematisk 
färdighetsutveckling. Speciellt med tanke på den breddade rekryteringen krävs ett systematiskt 
arbetssätt och programstrategier, där man tidigt fångar upp studenternas behov. ”Det handlar om hur 
man kan lära studenterna hantera text, läsa och skriva akademisk text. Akademiskt tänkande! Kan 
man få igång studenterna att tidigt arbeta så här skulle man se en kvalitetshöjning i slutet. Jag är 
säker på att den skulle vara jättestor. Då skulle man verkligen se progression. Det är också ett sätt att 
få dem att klara sig igenom utbildningen. Jobbade man med det här varje termin skulle det ge stora 
avtryck.” Diskussionen blir visionär och deltagarna ser stor potential för Malmö högskola. De anser 
också att det behövs ett omfattande och långsiktigt arbete: ”Det är ett projekt som kräver tid att 
förankra i hela organisationen.” 
 

 
Gunilla Löfström 

 
Mötesplats  
Även i relation till temakurserna diskuterar deltagarna hur de möten som skapas i kursen stärker 
lärandet. Deltagarna lär sig mycket av att dela med sig av sina problem och diskutera hur de kan 
hanteras: ”Att träffa de andra lärarna ger mest. Man har samma problem. Andras problem är absolut 
jämförbara med ens egna.” Kontrasterna mellan de olika utbildningskulturerna är en värdefull tillgång 
för lärandet i kursen. Det är märkbart att traditionerna skiljer sig åt mellan utbildningsområdena, och 
att blotta de variationer som förekommer ger viktiga impulser och grund för reflektion kring egna 
föreställningar: ”Det var väldigt skilt hur vi såg på lärandemål [i olika delar av organisationen]. Jaså 
lär ni er det här, medan vi... hur tänker ni... etc. Det var väldigt spännande.” Samtidigt erövrar 
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deltagarna en större förståelse för andra delar av högskolan. Kurserna uppfattas tydligt utgöra en 
sammanhållande kraft: ”Det stärker samarbetet också. Vi är så isolerade i våra miljöer annars.” 
 
Upplevelsen som kursdeltagare 
En viktig erfarenhet som deltagarna tar upp är upplevelsen av rollen som kursdeltagare. Det framkom 
ett exempel på en mindre lyckad erfarenhet hos en av deltagarna, som hade inträffat första gången en 
temakurs gavs. Detta triggade en engagerad diskussion och jämförande analys av flera positiva, rentav 
lustfyllda och inspirerande, kurserfarenheter i gruppen. Det finns ett legitimt och högst påtagligt behov 
av att känna sig respektfullt behandlad i kursen, som kollega med status och egen erfarenhet. Att vara i 
studentrollen är känsligt för många deltagare och kan, om samspelet brister, leda till att man går helt i 
baklås. Detta handlar oftast om upplevelsen av tilltalet i kursen, klimatet mellan kursledaren och 
gruppen. ”Jag tror att vi alla reagerar på att plötsligt blir infantilt behandlade bara för att vi är i en 
studerandesituation. Men den här kursen var bra för [kursledaren] betraktade oss inte som studenter. 
Det var en diskussion kolleger emellan.” Frågan manifesteras även i attityden till 
examinationsuppgifter och kurskrav. Att få nyttiga uppgifter som är relaterade till den egna lärarrollen 
uppfattas mer respektfyllt, mer anpassat till den egna situationen: ”Det var en annan form av 
examination för den var fokuserad på det vi allesamman håller på med, det var direkt kopplat till vår 
verksamhet.” Detta ställs i kontrast till olika reflektionsuppgifter som uppges förekomma i andra 
pedagogiska kurser och som inte ses som lika meningsfulla, eller möjligen så personliga att det tar 
emot att underordna sig en bedömning. Kurskamraterna och kursledaren utgör signifikanta andra 
vilket framkallar social motivation: ”Jag upplevde det också som väldigt roligt att få visa upp, titta 
vad det blev i mitt fall, av alla de här diskussionerna vi hade.”  
 

 
Claes Malmberg 

 
De facto-obligatoriets roll 
Det är stor variation i deltagarnas inställning till att kurserna i princip är obligatoriska: ”Jag hade en 
kollega som satt och sa ’man är beordrad hit’, men jag tänkte inte så, såg det inte så, såg det som 
något jag skulle ha nytta av, för jag är ju rätt ung också. Jag såg det verkligen som ett privilegium att 
få gå de här kurserna.” Förväntningar inför en kurs baseras både på antaganden om pedagogiska 
kurser i allmänhet, och på de aktuella kursernas rykte i organisationen. Det är mycket vanligt att som 
kursdeltagare upptäcka att kurserna ”faktiskt” är bra. ”Jag hade hört de andra kollegorna stöna över 
hur mycket jobb det var. Då tänkte jag att jag måste vänta med min pedagogiska utveckling för det där 
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har jag inte ork till. Men kursen var faktiskt väldigt bra.” En hög chef säger: ”De är stimulerade av 
kursupplevelsen och tycker att de faktiskt får med sig nånting.” Förväntningarna påverkas också av 
inställningen till pedagogik som ämne: ”Vanligtvis är jag allergisk mot pedagogik av typen 6000 ord 
för något man kan säga med 6 meningar, men här var riktigt bra texter. Texturvalet är strålande.”  
Det förtjänar att här återigen påpeka att högskolans lärare har en pressad arbetssituation, vilket gör 
känsligheten för tidsslöseri större och reaktionerna starkare. De inbyggda målkonflikterna vilar tungt 
på vars och ens axlar, och för att kurserna ska få ta deltagarens tid och energi i anspråk måste de 
verkligen vara, och kännas, relevanta och meningsfulla. Vissa kursdeltagare är också i en särskilt 
utsatt situation. En av temakursledarna nämner: ”I varje grupp har jag haft adjunkter som varit 
varslade.”  
 

 
Lennart Olausson 

 
Diskussionerna visar hur de högskolepedagogiska kurserna, givet sitt de facto-obligatorium, måste 
lyckas skapa ett motiverande sammanhang genom sin utformning och genomföras i ett lyhört och 
respektfullt samspel med kursdeltagarna, naturligtvis utan att kompromettera kursens måluppfyllelse 
och examination. När temakursledarna diskuterar samma frågor ur sitt perspektiv pekar de gärna ut 
obligatoriet som boven i dramat: ”Deltagarna kanaliserar motståndet mot obligatoriet mot själva 
föreläsaren.” Kursledarna hänvisar till Alvesson (2010) som ett exempel på hur obligatoriet framkallar 
motstånd. Det framkommer att livet som kursledare skulle vara enklare om kurserna var frivilliga, 
eller om obligatoriet tillämpades mjukare. Samtidigt nämner kursledarna en mängd (mer eller mindre) 
fungerande strategier för att hantera eventuell friktion. Det som bedöms vara ojämförligt bäst är att 
förebygga problem genom att göra kursen verkligt nyttig för deltagarna. ”Nyttoaspekten är den 
starkaste strängen vi har slagit på när det gäller det här.” I undervisningssituationen fungerar det att 
inta en öppen och vänlig attityd och inte försöka tvinga in någon i gemenskapen, samt att ta upp frågan 
på metanivå. ”Man hittar sina strategier för att hantera det där. Just att gå i clinch med dem är ju helt 
meningslöst.” En viktig styrka för att hantera rollen är att också temakursledarna arbetar i par. De kan 
därmed växeldra i besvärliga situationer, ge varandra feedback i efterhand, och gemensamt utveckla 
den fingertoppskänsla som behövs för lärare i högskolepedagogisk utbildning. Temakursledarna 
uppger även att de har ett betydligt starkare stöd från AKL än vad som normalt förekommer i samband 
med andra undervisningsuppdrag. Flera gånger har de samlats i AKLs regi på möten och internat.  
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Temakursledarna 
Kursledarna är idag knutna till AKL för uppdraget att ge just sin temakurs och de uppskattar tydligt 
uppdraget eftersom det är utvecklande på flera sätt. Det är en spännande utmaning att arbeta med 
kollegor som kursdeltagare, ”man får faktiskt tänka på ett annat sätt”. Att kursdeltagarna kommer från 
olika delar av organisationen och olika kunskapsområden, är särskilt stimulerande. ”Där uppstår något 
speciellt i mötet mellan de olika deltagarna. Där kommer de med olika ’självklarheter’ som kanske 
visar sig inte alls stämma, så det händer väldigt mycket i den gruppen. Att få vara med i det mötet som 
kursledare känns väldigt spännande.” Det är givande att dela kursansvaret och kursledarna talar 
entusiastiskt om sina parhästar: ”Vi har utvecklat kursen tillsammans. Vi har ansvar för olika saker 
under kursens gång, men vi är där båda två, för när den ena är i farten kan den andra ge feedback 
och se sådant som man själv inte kan se när man är igång. Det blir därmed en slags intern 
utvärdering oss emellan också.” Kursledarparen förefaller mycket väl sammansatta för att komplettera 
varandra och representera olika ämnestraditioner och delar av organisationen. 
 

 
Per-Markku Ristilammi 

 
Progression 
Akademiskt lärarskap utgör inte ett formellt förkunskapskrav för att gå temakurs, men många av 
kursdeltagarna tar ändå kurserna i den ordningen. På frågan om progressionen inom kursutbudet 
framkom att temakurserna inte bygger på kursen Akademiskt lärarskap. Kursledarna uppger att de inte 
ens tänkt på vad deltagarna har med sig från den tidigare kursen, och att de inte systematiskt drar nytta 
av förkunskaperna. ”Jag har inte ens reflekterat över att de gått en annan kurs innan.” Det bör även 
noteras att temakursledarna själva inte har gått kursen Akademiskt lärarskap. ”Jag har inte gått själv! 
Jag bara undervisar!” 
 
Det samlade intrycket är att temakursledarnas uppfattning om sina uppdrag idag förefaller mera knutet 
till det egna temat som sådant, snarare än till AKL, det samlade kursutbudet, eller den 
högskolepedagogiska utbildningens strategiska funktion på Malmö högskola. En rekommendation är 
att ännu tydligare forma ett kollegialt forum kring det högskolepedagogiska kursutbudet, framför allt 
för att vidga kursledarnas referensramar kring uppdraget och utveckla deras rollförståelse. Den 
kollegiala diskussionen skulle även möjliggöra ytterligare gemensam kompetensutveckling och kan 
även behandla mer operativa frågor inom de högskolepedagogiska kurserna. Det kan exempelvis 
handla om bedömning och kurskrav och praktikaliteter (hantering av frånvaro, skrivning av intyg etc). 
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”Vi gör det väldigt olika.” En något mer gemensam linje skulle kunna förenkla tillvaron både för 
kursledare och för deltagare.  
 
I övrigt är intrycket att temakurserna uppfyller sina intentioner. Temakurserna är i olika 
utvecklingsfaser, vilket är naturligt eftersom de utgör en dynamisk del av kursutbudet; här ska det vara 
en viss omsättning på teman. Examinationsformerna avviker till det bättre från vad som föreslogs i 
utredningen (Lindberg-Sand m fl. 2007); de förefaller genomgående mer ändamålsenligt utformade, 
vilket är en viktig bidragande faktor för deras värdefulla bidrag till Malmö högskola och till de 
enskilda deltagarna. 
 

Högskolepedagogisk utbildning – Högskolepedagogiskt projektarbete  
 
I utredningen beskrivs syftet med kursen Högskolepedagogiskt projektarbete i akademiskt 
lärarskap, 5hp: 
”Kursens syfte är att stärka kursdeltagarens kompetens att utveckla undervisning eller utbildning inom det egna 
kunskapsområdet. Kursen innebär att kursdeltagarna ska utföra ett självständigt projektarbete, som innebär ett 
forskningsbaserat förändrings- eller utvecklingsperspektiv på utbildningen. Under kursen ska kursdeltagaren 
också lägga grunden för arbetet med att bygga upp sin pedagogiska meritportfölj. Arbetet ska hålla en sådan 
kvalitet att det kan ingå i lärarens pedagogiska portfölj. Projektet ska även presenteras och diskuteras vid ett 
öppet seminarium.” 
 
Totalt har projektkursen genomförts 2 gånger under perioden och en tredje kursomgång slutförs i 
augusti 2010. Prestationerna redovisas i tabell 4. 
 
Tabell 4. Antal godkända deltagare i AKL projektkurs, 5 hp, 2007-2009 
	   2007	   2008	   2009	  
Totalt	   0	   17	   20	  

 
På grund av bristande underlag utesluts här denna kurs från kvalitativ beskrivning och bedömning. 
 

Några kommentarer kring kursutbudet som helhet 
Nationella mål 
De nationella målen för högskolepedagogisk utbildning (SUHF 2005-11-17) utgjorde en av 
utgångspunkterna vid utvecklingen av kursutbudet (Lindberg-Sand m fl. 2007) och de uppfylls väl av 
det sammanlagda kursutbudet. Det är visserligen möjligt för deltagare att uppnå 15 hp utan att ha 
fullgjort ett större självständigt arbete inom kurserna, men detta ses inte som något större problem då 
de flesta kurser innehåller mindre arbeten, t ex en kursutveckling.  
 
Meningsfullhet 
Strategin att skapa examinationsuppgifter som känns relevanta och har konkret sekundärnytta är 
värdefull, inte bara för deltagaren utan också för Malmö högskola. Den högskolepedagogiska 
utbildningen tar avsevärda resurser i anspråk, främst i form av kursdeltagarnas nedlagda tid. När 
deltagarna upplever kurserna som meningsfulla, vilket den direkta nyttoaspekten starkt bidrar till, går 
det dessutom åt mindre mental energi att upprätthålla obligatoriet i organisationen. Kursutbudet som 
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helhet präglas huvudsakligen av meningsfulla uppgifter med sekundärnytta, och därmed kommer 
denna resurs nu såväl den enskilda läraren som högskolan och studenterna tillgodo.  
 
Mötesplats 
Kursernas funktion som mötesplats för lärare från olika delar av organisationen tas väl tillvara. 
Arbetsformerna (t ex kollegakritik) genererar riktiga möten, på djupet, man behandlar väsentligheter; 
det är inte bara social samvaro. Detta är helt i linje med intentionerna och får anses vara en mycket 
värdefull effekt. Intressant nog går det åt två håll. Å ena sidan kan man inte längre isolera sig och hålla 
på sitt, ens om man skulle vilja: ”Men när lärarna har fått den här erfarenheten [i kurserna], nu har 
det blivit svårare att vara den där som är instängd i sitt eget. Det är svårt nu. Det är ett vi.” Lärare 
anger också att det är emanciperande att få vidga sina vyer och därmed inte bli lika beroende av 
mikrokulturen där man verkar: ”Det blir som en ventil när man har de här plattformarna och möts 
över gränserna.” 
 
Tillgänglighet 
Tillgängligheten är en viktig faktor för att obligatoriet ska vara lätt att upprätthålla i organisationen. En 
viktig faktor är att utannonsera planeringen av kursgenomföranden på lång sikt, så att deltagaren kan 
planera sitt deltagande i mycket god tid. Det har aldrig varit kö till någon av kurserna, utan när 
efterfrågan har varit stor har grupperna dubblerats, vilket är särskilt berömvärt med tanke på AKLs 
begränsade bemanning. En rekommendation för att öka tillgängligheten ytterligare är att ge kursen 
Akademiskt lärarskap både vår och höst. Det ter sig som en bättre modell än att köra två parallella 
grupper på hösten, eftersom det förkortar tiden som en lärare måste vänta på nästa kursgenomförande. 
 

 
Helena Stavreski 

 
Ämnen för temakurser 
Det förefaller klokt att låta utbudet av temakurser vara dynamiskt och styras av organisationens behov 
och efterfrågan. Idealsituationen är att koppla utvecklingen av nya temakurser till pågående 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Det innebär att de kommer till som resultat av strategiskt 
identifierade behov och att man vid temakursens utveckling ”har någonting att nysta i”. Detta skapar 
synergi mellan de resurser som är kopplade till den högskolepedagogiska utbildningen och de resurser 
som högskolan har till kvalitetsutveckling. En annan faktor som ger möjligheter eller begränsningar 
för kursutbudet är förstås vilka kursledarkompetenser som finns tillgängliga. 
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Progression 
Den nuvarande konstruktionen av kurspaketet, att kursen Akademiskt lärarskap inte utgör ett 
förkunskapskrav för temakurserna, gör att temakurserna måste starta från ett neutralt utgångsläge och 
inte tar någon kunskapsbas som utgångspunkt, trots att en stor andel av deltagarna tidigare har gått 
Akademiskt lärarskap. Detta sätter begränsningar för vad man kan göra inom ramen för temakurserna 
och möjligheterna till progression inom kursutbudet utnyttjas inte. Orsaken till konstruktionen uppges 
vara att kursdeltagaren ska kunna påbörja sin högskolepedagogiska utbildning så snabbt som möjligt 
(och Akademiskt lärarskap har hittills bara genomförts varannan termin). En bättre möjlighet är att 
erbjuda Akademiskt lärarskap varje termin, och att låta temakurserna kräva och bygga på dessa 
förkunskaper. En förutsättning är naturligtvis att temakursledarna själva genomgår Akademiskt 
lärarskap, 5 hp. 
 

Högskolepedagogisk utveckling, forskning och nätverkande 
I avtalen som specificerar enhetens åtagande under åren 2007-2009 ligger tyngdpunkten på de 
aktiviteter som har att göra med igångsättning av kurserna. Men under punkten som behandlar 
etableringen av en miljö för den högskolepedagogiska utbildningen nämns även utveckling av ”en 
modell för att miljön på sikt kan bidra till ett bredare pedagogiskt utvecklingsarbete för högskolans 
lärare”, ”en modell för hur miljön kan beforskas, sker i samverkan med högskolans 
professionsforskning” samt ”uppbyggnad av nätverk med andra universitet/högskolor”.  
 
Sammanlagt fyra konferensbidrag av Anne-Charlotte Ek och Claes Malmberg, tillsammans och ibland 
i samarbete med andra interna och externa medförfattare, har studerats via längre abstracts och 
presentationer. Omfattningen av den forskningsnära verksamheten är relativt liten, vilket dock är 
förståeligt givet resursnivån för AKL och att fokus under inledningsskedet främst har legat på att 
utveckla och komma igång med kursutbudet. Samtliga bidrag fokuserar på att undersöka den egna 
verksamheten och visar på insiktsfulla och övergripande perspektiv. Särskilt bör framhållas att 
bidragen är kritiskt reflekterande. Ett exempel visas i figur 6 som är hämtad direkt ur en av 
konferenspresentationerna.  
  

 
Figur 6. Ur Ek, A-C., Malmberg, C. (2010) ‘Professionalizing teaching in higher 

education?’, Presentation vid 38th NERA ’Active Citizenship’, Malmö, 11-13 mars 2010. 
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Sammantaget uppvisas här ett betydligt mer (själv)kritiskt och ifrågasättande perspektiv än vad som är 
vanligt bland pedagogiska utvecklare4. Det är ingen tillfällighet att denna aspekt hanteras väl i kursen 
Akademiskt lärarskap 5 hp, utan detta utgör ett av deras styrkeområden, en särskild kvalitet för AKL. 
Anne-Charlotte Ek och Claes Malmberg själva uttrycker det som att ”vi känner oss lite ensamma i 
[den nationella] gemenskapen” Det stämmer, såtillvida att det finns ett påtagligt behov av att 
stimulera den kritiska reflexiviteten för pedagogiska utvecklare, men uppmaningen till AKL är att 
framför allt se detta som en möjlighet. Malmö högskola har alla förutsättningar att, genom Anne-
Charlotte Eks och Claes Malmbergs roll som inspiratörer och provokatörer, erövra en unik, nationellt 
ledande position genom sin högskolepedagogiska forsknings- och utvecklingsverksamhet.  
 
Nationellt nätverk 
Spåren av ett aktivt nätverkande med andra lärosäten syns genom att AKL författar konferensbidrag i 
samarbete, samt deltar vid konferenser och andra möten, samt anlitar pedagogiska utvecklare som 
externa gästföreläsare i kurser, workshops och seminarier. Nätverket är nationellt och inkluderar 
personer vid främst Umeå universitet, Lunds universitet, Högskolan i Kristianstad, Uppsala 
universitet, Södertörn högskola, Högskolan i Halmstad, samt Karolinska Institutet. 
 
Samarbete med Centrum för professionsstudier 
Redan i utredningen som föregick bildandet av AKL (Lindberg-Sand m fl 2007) framgår att det borde 
vara väsentligt att åstadkomma fruktbara kopplingar personellt och resursmässigt mellan det 
pedagogiska utvecklingsarbetet och den forskning som bedrivs kring professionsutbildningarna. 
Centrum för professionsstudier identifieras även i flera andra senare dokument som en part för 
fördjupat samarbete. Tanken är att AKL arbetar med att utveckla högskolans lärares profession, och att 
CPS därför utgör en lämplig hemvist innehållsmässigt, för forskningsförankringen av den 
högskolepedagogiska utbildningen. AKL disponerar en kontorslokal hos CPS. Det mest konkreta 
resultatet av samarbetet hittills är att Anders Jönsson gör sin post-doc hos CPS. På prorektors uppdrag 
gör han ett projekt kring bedömning, och är en av temakursledarna för bedömningskursen. Intrycket är 
dock att samarbetet i övrigt ännu inte har funnit sina former, och att det återstår en del innan 
intentionerna kan uppfyllas. Den enklaste förklaringen är att CPS och AKL på var sitt håll har varit 
fullt upptagna med sitt – AKL naturligtvis särskilt med igångsättningen av den högskolepedagogiska 
utbildningen. Om alla parter (högskolans ledning, AKL och CPS) ytterligare vill etablera detta 
samarbete krävs att man tillsammans utformar konkreta samarbetsprojekt. Det önskade tillståndet har 
liten chans att uppstå enbart genom osmos i lokalerna. Ett annat allvarligare hinder är att AKL till sin 
natur utgör en hybridverksamhet, och medan den akademiska sidan av verksamheten absolut kan vara 
en lämplig sammanboende med CPS gäller detsamma inte för service- och förvaltningsrollen. Detta 
belyser större frågor kring forskningsförankring för den högskolepedagogiska utvecklingen och 
utbildningen. Förmodligen är det rimligare att tala om förankring i forskning och utveckling. 
 
Långsiktig kompetensförsörjning genom FoU och nätverk  
För de pedagogiska utvecklarnas egna långsiktiga kompetensutveckling är det nödvändigt att hitta en 
rimlig balans mellan att bedriva kursverksamhet och att bedriva forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. Framöver vore det framför allt önskvärt att publikation sker i form av papers 

                                                        

4 Rapportförfattaren icke undantagen. 
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snarare än rena konferensbidrag, och att nätverkandet också omfattar någon internationell närvaro. För 
nästa fas av verksamheten föreslås därför resurserna för denna verksamhetsgren öka. Det som ligger 
närmast till hands är att driva praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt, där resultaten kan 
användas för att utveckla utbildningen. Sådan forskning ger samtidigt möjligheter att lokalt bepröva 
den högskolepedagogiska utbildningens innehåll, och förstärka kursernas vetenskapliga förankring, 
genom att forskningsresultaten används i kursinnehållet. Särskilt kan AKL i samråd med högskolans 
ledning identifiera strategiska nyckelområden som behöver undersökas, där ett av resultaten är 
utveckling av en temakurs. Inom forsknings- och utvecklingsprojekt skapas många möjligheter till 
ömsesidigt givande samarbeten mellan lärare och pedagogiska utvecklare. Forsknings- och 
utvecklingsarbete innebär samtidigt en kontinuerlig kompetensutveckling för de pedagogiska 
utvecklarna, och gör AKL till en arbetsplats med långsiktiga utvecklings- och karriärmöjligheter. Den 
högskolepedagogiska forskningen och utvecklingen tjänar även till att synliggöra Malmö högskolas 
ambitioner för utbildningen, både internt och externt. Malmö högskola har, givet sin unika profil, 
möjlighet att ta en framstående roll i utvecklingen av det högskolepedagogiska området. En viktig 
form för forsknings- och utvecklingsarbete är det som bedrivs i internationella och nationella projekt 
och nätverk. Genom samarbetsprojekt och vetenskaplig publicering fås samtidigt en nationell och 
internationell benchmarking av verksamheten. 
 

 
Karin Wivesson 

 
Om ovanstående syften ska kunna uppfyllas är det viktigt att positionera även forskningsaktiviteter 
som praktiknära – och att aldrig tappa kopplingen till utvecklingen av utbildningen. Detta riskerar att 
delvis stå i motsatsförhållande till hur forskning traditionellt värderas. Det är naturligtvis viktigt att 
forskningen blir respekterad, men den skulle kanske inte få det allra högsta betyget i en framtida 
utvärdering om den görs utifrån strikt disciplinära perspektiv och meriterna skulle kanske inte vara de 
allra tyngsta för en ren forskarkarriär. Detta blir en spänning för Malmö högskola och för varje 
individ. Avvägningen måste därför göras mycket genomtänkt och medvetet och dessutom 
dokumenteras noga så att forskningen i framtiden kan utvärderas i förhållande till detta uppdrag.  
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Övriga öppna aktiviteter 
AKL har sedan starten arrangerat ett antal seminarier, workshops och temadagar kring aktuella frågor, 
ofta i relation till pedagogisk skicklighet och tillhörande meritering. En ny typ av workshops är så 
kallade training camps, vilket innebär konkreta tips om utveckling av undervisningsmetoder på en 
mycket handfast nivå (exempelvis handhavande av elektronisk tavla). En annan intressant aktivitet är 
bokkedjor med högskolepedagogisk litteratur, vilken drivs i samarbete med biblioteket. Sådana 
arrangemang bidrar till AKLs synlighet rent allmänt (genom små posters som sitter uppe, och genom 
kalendariet på hemsidan) och fungerar även som möjlighet fär lärare att komma i kontakt med den 
slags kompetensutveckling som AKL kan erbjuda. Det finns därför skäl att fortsätta med dessa 
verksamheter i rimlig omfattning. 
 

Akademiskt lärarskap som organisation  
Organisatorisk placering 
Att AKL ligger neutralt organisatoriskt är en bidragande faktor för att verksamheten ska ha legitimitet 
för sitt engagemang över hela högskolan. Verksamhetens organisatoriska hemvist är Funktionen 
Innovation och utveckling, enheten Kompetensutveckling och utvärdering. Detta framstår som en 
idealisk placering, utanför något av utbildningsområdena men samtidigt på armlängds avstånd från 
den gemensamma förvaltningen. Vid samma enhet administreras även extern uppdragsutbildning som 
kräver en liknande kompetens och infrastruktur, och där finns också en särskild styrka för AKL i form 
av erfarna tjänstemän.  
 
Administration 
Den högskolepedagogiska utbildningen bedrivs i form av akademiska kurser, med poäng i Ladok och 
en viss bidragande finansiering via studentpeng. Kurserna tillhör inget utbildningsområde utan 
kursplanerna fastställs centralt, av Rektor. Detta noteras som en viktig signal om kursernas strategiska 
betydelse och högskoleövergripande uppdrag. Att välja poänggivande kurser är i sig en kvalitetssignal. 
En inte oviktig aspekt är att prestationerna dokumenteras i Ladok, vilket innebär en trygghet för 
deltagarna att det för all framtid går att få fram intyg på en äldre kurs. (Det är annars inte ovanligt att 
dokumentation om kursprestationer försvinner i den organisatoriska minnesförlusten vid 
personalomsättning, omorganisation etc.) Naturligtvis måste kurserna fungera smidigt för den enskilda 
kursdeltagaren, men det handlar också om att sköta myndighetsutövning med ordning och reda, och att 
tydligt dokumentera verksamheten och rapportera inom högskolan. Det noteras därför som en styrka 
att enheten har byggt upp en väl fungerande utbildningsadministration. Detta har inledningsvis 
inneburit en hel del arbete, mycket mer än någon av de inblandade initialt trodde, men det är väl 
investerad tid eftersom administrationen är en viktig kvalitetsaspekt för all utbildning, den 
högskolepedagogiska icke undantagen. AKLs operativa arbete är även i övrigt väl dokumenterat. 
Genom formella men koncisa protokoll för styrgruppsmöten kan planeringen tydligt följas för 
ekonomi, bemanning, rutiner etc. 
 
Ledarskap 
Det finns en tydlig formell struktur för AKLs övergripande ledning (resurser och uppdrag, 
organisation). Verksamhetens innehåll formas dock huvudsakligen i en lyhörd dialog som AKL driver 
igenom hela högskolan, på alla nivåer. Bland annat finns exempel på att alla enhetschefer har 
inviterats för att delta i att definiera behoven relaterade till högskolepedagogisk kompetensutveckling. 
En dekan säger: ”Vi skickar lärarna på någonting som vi själva är med och formar. Jag tycker vi har 
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haft jättebra dialog med [AKL].” AKLs kontaktnät är brett och de uppfattas som professionella och 
responsiva. Dialogen är en viktig del av strategin och den förs enligt samstämmiga uppgifter på ett 
verkligt imponerande sätt.”Folk där ute känner sig lyssnade på.” Detta utgör en betydande förklaring 
till AKLs framgång och legitimitet. 
 
Bemanning 
Den valda bemanningsstrategi som valts för AKL är att på årlig basis köpa tjänstgöringstid av lärare 
som har sin hemvist på en annan plats i högskolan. Idag utgörs kärnan på AKL av tre lärare, Claes 
Malmberg på 40 %, Anne-Charlotte Ek på 50 % och (sedan höstterminen 2009) Mari Bergqvist på 20 
%. Därutöver har ett antal lärare engagerats för genomförande av temakurser, vilket typiskt omfattar 
50-100 timmar per person.  
 
Strategin har på kort sikt bara inneburit fördelar för högskolan, jämfört med att rekrytera personal 
placerad på enheten med den högskolepedagogiska verksamheten som sin enda (huvudsakliga) 
sysselsättning. Det har gått snabbt att inrätta och bemanna organisationen. Modellen är bekväm för 
ledningen eftersom den ger flexibel dimensionering; att köpa in någons tjänster på deltid ett år i taget 
är ett begränsat åtagande och därför ett lätt beslut. Den största fördelen är att de verksamhetsansvariga 
rekryterats internt, så att de automatiskt har en förankring i organisationen. Man har också uppenbart 
valt att engagera lärare som har legitimitet kopplad till sin person. Detta har varit en väl vald strategi 
för det inledande uppbyggnadsskedet.  
 

 
Margareta Östman 

 
För de pedagogiska utvecklarna själva förefaller konstruktionen med delad tjänst däremot innebära 
både för- och nackdelar karriärmässigt. En fördel är att de har sitt fotfäste kvar i sitt akademiska 
ämnessammanhang. Nackdelen är att de hamnar i en position där ”både-och” riskerar att bli ”varken-
eller”, i förhållande till den egna ämnesverksamheten och till högskolepedagogiken. Om ekvationen 
ska gå ihop avseende akademisk meritering krävs att det råder synergi mellan det egna ämnet och den 
högskolepedagogiska verksamheten. Det finns även praktiska förtretligheter med att dela sin tjänst så 
jämnt som nu förekommer. Medan en stor del av arbetet utförs inom AKL sätts lönen på 
hemmainstitutionen, där chefen kanske inte har förståelse för att även dessa prestationer ska 
värdesättas. Därmed blir arbetet för AKL i realiteten inte fullt meriterande. På kort sikt bedöms dessa 
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nackdelar uppvägas av att arbetet är lärorikt och personligt utvecklande och ger en värdefull kunskap 
om hur högskolan fungerar.  
 
Frågan är dock hur det fungerar på lång sikt. Då framstår den nuvarande bemanningsstrategin, och inte 
minst dimensioneringen, som högst bräcklig. Sårbarheten är uppenbar eftersom kärnan utgörs av bara 
ett par individer. För Malmö högskola är det angeläget att odla upp kompetensen hos fler personer, 
helst spridda över utbildningsområdena. En bra ingång till AKLs kollegium är förstås att vara 
kursledare på en temakurs. Som observerades ovan finns det en utvecklingsmöjlighet i att bilda ett mer 
etablerat kollegium kring den högskolepedagogiska utbildningen, genom att knyta temakurslärarna 
tätare till AKL. Syftet är framför allt att vidga kursledarnas referensramar kring uppdraget och att 
möjliggöra gemensam kompetensutveckling.  
 
Efter ett framgångsrikt uppbyggnadsskede gäller det nu för AKL att hitta en organisationsmodell som 
fungerar långsiktigt, såväl för högskolan som för de pedagogiska utvecklarna. För att kunna bygga en 
hållbar verksamhet krävs en avvägning mellan kontinuitet och förnyelse. Kontinuiteten är mycket 
viktig av två skäl. För det första kräver högskolepedagogisk verksamhet i sanning ett stort mått av det 
som på Malmö högskola träffande kallas för gränsöverskridande handlingskompetens, och det tar tid 
att öva upp sin skicklighet som pedagogisk utvecklare. Förväntningarna är stora i organisationen på att 
den högskolepedagogiska verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet. Som en intervjuad 
kursdeltagare sa: ”[Kursledarna] måste ha verkligt bra på fötterna om de ska kunna ställa sig i den 
rollen.” För det andra rör det sig om ett långsiktigt strategiskt förändringsarbete. Det tar tid att träna 
upp förmågan att bedriva arbetet så att det når resultat. Om AKL även långsiktigt ska kunna engagera 
och behålla de bästa krafterna krävs att arbetet som pedagogisk utvecklare är fullt akademiskt 
meriterande. Det innebär att arbetet bör innehålla en komponent av forskning och utveckling. Att 
komplettera den högskolepedagogiska utbildningen med en Fou-komponent, givet att denna utformas 
strategiskt, är i sig en strategi för att utveckla verksamheten. Det ger samtidigt underlag för att låta 
organisationen växa, och med fler individer finns bättre förutsättning för kritisk massa.  
 

Sammanfattande bedömning 
 

Övergripande strategi och mål 
Ett nav som möjliggör och driver på pedagogisk utveckling 
I utredningen (Lindberg-Sand m fl. 2007) beskrivs ett dubbelt syfte: ”Högskolans lärare ska ges 
möjligheter att utveckla en gränsöverskridande handlingskompetens i utvecklingen av det akademiska 
lärarskapet. Syftet är dubbelt och innebär att lärarna, samtidigt som de skaffar sig egna pedagogiska 
meriter och utvecklar sin kompetens, även bidrar till att utveckla studenternas lärande och kvaliteten i 
högskolans professionella och akademiska program. För att uppnå detta behöver en organisatorisk 
struktur skapas, som med den behörighetsgivande utbildningen som stående inslag, kan utgöra ett nav 
för pedagogiskt utvecklingsarbete.” Detta dubbla syfte har uppfyllts på ett mycket tillfredsställande 
sätt. Vittnesmålen från kursdeltagare visar på ett värdefullt utbyte, med konkret och direkt nytta för de 
enskilda lärarna. Det finns även många berättelser om avtryck på organisationens kollektiva kapacitet, 
åtminstone på sådana utbildningsområden eller enheter där deltagandet i AKLs kurser har varit av 
nämnvärd omfattning. Kursernas goda överensstämmelse med högskolans samtidigt pågående 
högskolepedagogiska utveckling och näraliggande strategiska satsningar, har skapat synergier. AKLs 
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verksamhet utgör verkligen ett nav som både driver på och möjliggör utvecklingsarbetet på Malmö 
högskola.  
 
En mötesplats och sammanhållande kraft 
Ett viktigt syfte var att skapa mötesplatser och arenor för gemensamt kunskapsutbyte mellan lärare, 
samt ökade kontakter mellan lärare från högskolans olika områden. Detta syfte uppfylls mycket väl 
på ett medvetet sätt i kurserna. Mötesplatsen är inte enbart trivsam utan inrymmer frågor som är djupt 
meningsfulla för lärarnas och utbildningens utveckling. Variationen mellan utbildningskulturer utgör 
en grund för gemensam reflektion vilket inte bara förstärker lärandet i kurserna, utan även 
gemenskapen och den ömsesidiga förståelsen inom högskolan.  Den sammanhållande kraften utgör ett 
av AKLs mest betydelsefulla bidrag till Malmö högskola.  
 
En högskolepedagogisk profil för Malmö högskola 
Malmö högskolas högskolepedagogiska verksamhet kombinerar en normativ med en akademisk och 
kritisk ansats på ett mycket välfungerande sätt. AKL har därmed format en verksamhet som speglar 
Malmö högskolas särskilda behov och har legitimitet inom organisationen. Namnet Akademiskt 
lärarskap är väl valt. Den högskolepedagogiska profilen utgör, genom sin kritiska och emancipatoriska 
ansats, en nationell förebild. 
 

Förankring och samarbete inom organisationen  
Högsta ledningen 
Verksamheten har ett starkt och välfungerande aktivt stöd hos den högsta ledningen, som utifrån en 
klar vision och strategi initierade och skapade förutsättningarna för verksamheten. Förutsättningarna 
för lärarnas deltagande i den högskolepedagogiska utbildningen finns fastställda, men detta behöver 
förtydligas i styrdokument och praxis behöver följas upp. Detta gäller både behörighetskravet för 
lärartjänst och stödet för lärarnas deltagande inom tjänsten. AKL har under de tre första åren etablerat 
en förankring i organisationen, av egen kraft, och därmed minskat beroendet av enskilda personer i 
ledningen. Med tanke på det pågående bytet av prorektor är det ändå angeläget att nämna värdet av 
långsiktighet i all högskolepedagogisk verksamhet. 
 
Organisationen som helhet 
Under de tre första åren har AKL gradvis utvecklat en god legitimitet och förankring i organisation 
och processer, genom en imponerande lyhörd dialog och responsivitet. De ansvariga för AKL har 
mycket brett i organisationen vunnit stor respekt. Samarbetsklimatet är mycket gott mellan AKL och 
ledningsfunktionerna på mellannivå. Samtidigt identifieras exempel som antyder att de senare inte till 
fullo ser den högskolepedagogiska verksamheten i ett strategiskt perspektiv, utan ibland behandlar den 
som löst kopplad till frågorna kring utbildningens utveckling och lärarnas kompetensutveckling. Den 
högskolepedagogiska utbildningens genomslag varierar starkt mellan högskolans utbildningsområden 
vilket delvis måste förklaras av skillnader i stödet från ledningen på mellannivå, särskilt hur det 
manifesteras i praxis för tjänstetillsättningen.  
 

Genomförande (form, innehåll och dialog) 
Akademiska kurser 
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Malmö högskola har valt att utforma den högskolepedagogiska utbildningen i form av akademiska 
kurser. Detta signalerar kvalitet och att kursplanerna fastställs av rektor vittnar om ett strategiskt 
högskoleövergripande uppdrag. Den formella/administrativa sidan av kurserna fungerar väl. 
Tillgängligheten har varit god genom att kurser med stor efterfrågan har dubblerats och kö har därför 
aldrig hittills förekommit. 
 
Kursutbudet 
Kursen Akademiskt lärarskap uppfyller väl sina intentioner. Kursledarna tillvaratar på ett mycket 
förtjänstfullt och skickligt sätt alla tre möjliga vägar till lärande i en högskolepedagogisk kurs: 
innehållet i sig, den exemplariska formen, samt metaupplevelsen som kursdeltagare. Temakurserna 
(som grupp) uppfyller också sina intentioner, och det finns starka vittnesmål även om temakursers 
mycket värdefulla bidrag till individernas och organisationens lärande och utveckling. 
Kännetecknande för kursutbudet som helhet är examinationsuppgifter som är och känns relevanta med 
konkret sekundärnytta, så att deltagarna upplever kurserna som meningsfulla.  
 
Dialog och rollförståelse 
Kurserna genomförs med stor skicklighet och förebildlighet av AKLs verksamhetsansvariga och 
övriga engagerade lärare. Det har förekommit friktion och konflikter inom kurserna, i normal 
omfattning och huvudsakligen när kursen varit ny och/eller kursledare ovana vid rollen. En särskild 
styrka är att kurserna genomförs av två samarbetande kursledare som kompletterar varandra. Det är 
positivt att AKL ger temakursledarna stöd i gemensam kompetensutveckling.  
 

Hållbar organisation (placering, resurser och kompetens) 
Placering 
Den organisatoriska plattformen på Enheten för Innovation och utveckling utgör en lämplig (neutral 
och legitim) och välfungerande placering för AKL.  
 
Resurser 
Med tanke på Malmö högskolas storlek, och i jämförelse med högskolepedagogisk verksamhet vid 
andra lärosäten, framstår AKLs kapacitet som anmärkningsvärt otillräcklig. Verksamheten är idag 
mycket sårbar eftersom kärnan bara utgörs av ett par personer på deltid. För att åstadkomma kritisk 
massa och en långsiktigt hållbar organisation behöver AKL knyta till sig fler kompetenser. Dessa kan 
med fördel komma från fler av högskolans områden.  
 
Kompetensförsörjning 
Det framgår mycket tydligt att de sammanlagda kraven och förväntningarna på de personer som 
bedriver högskolepedagogisk verksamhet på Malmö högskola är extremt höga. De avkrävs breda och 
djupa kunskaper, rollförståelse, samarbetsförmåga, lyhördhet, strategisk förmåga, tålighet och 
tålamod, och det finns nästan ingen tolerans alls för brister. Den skicklighet som de ansvariga på AKL 
har uppvisat är djupt imponerande. Idag riskerar de pedagogiska utvecklarna ändå att hamna i en 
karriärmässig återvändsgränd. På längre sikt behöver AKL strategier för att bibehålla och utveckla 
kompetensen, vidga den till fler personer, och göra arbetet fullt akademiskt meriterande. Kraven är 
legitima eftersom de ojämförligt dyraste resurserna i sammanhanget är lärarnas tid och organisationens 
utvecklingskapacitet, och det vore en oklok suboptimering att inte satsa mer på AKLs långsiktiga 
kompetensförsörjning. 
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Slutsats 
Det har, av allt att döma, varit en stor framgång för Malmö högskola att starta högskolepedagogisk 
verksamhet i egen regi, eftersom de fördelar som man ville uppnå med det till stor del har infriats. 
Intentionerna bakom AKLs tillkomst var ambitiösa och det är viktigt att hålla i åtanke att Akademiskt 
lärarskap har byggt upp och bedrivit verksamheten under tre år, vilket är en kort tid i sammanhanget. 
AKLs första fas har huvudsakligen handlat om att forma organisationen, starta och trimma in den 
högskolepedagogiska utbildningen, och samtidigt förankra verksamheten i organisationen. AKL har 
även påbörjat arbete med att förankra och utveckla verksamhetens innehåll genom forskning och 
utveckling, samt i nationella nätverk. AKL har redan utvecklat en högskolepedagogisk verksamhet 
med en egen profil, som ger både de enskilda lärarna och organisationen god behållning, och utgör en 
sammanhållande kraft för Malmö högskola. Som avsågs har den högskolepedagogiska kompetensen 
upparbetats och behållits internt, och kostnadseffektiviteten är hög. AKL är en mycket liten 
organisation med en kapaciteten motsvarande mellan en och två heltidsekvivalenter (i Goslings studie 
från 2008 är den genomsnittliga storleken på de undersökta pedagogiska enheterna 10,3 
heltidsekvivalenter). Med tanke på den korta tiden och de små resurserna är resultatet av AKLs 
verksamhet under de tre första åren uppseendeväckande bra. 
 
För den kommande perioden bör fokus ligga på att skapa genomslag för verksamheten i fler delar av 
högskolan, fortsatt samarbeta strategiskt med ledningsfunktionerna, koppla verksamheten till 
strategiskt identifierat forsknings- och utvecklingsarbete, fortsatt utveckla kursutbudet, öka AKLs 
kapacitet och därtill trygga dess långsiktiga kompetensförsörjning. 
 

Rekommenderad utvecklingsstrategi för AKL 
 
§ En utvecklingsmöjlighet som identifierats är att anlägga ett strategiskt helhetsperspektiv där frågan 

om lärarnas kompetensutveckling ses i ljuset av utmaningarna kring utbildningens utveckling och 
kvalitet. En bredare uppslutning kring den högskolepedagogiska utbildningen skulle möjliggöra ett 
bättre utnyttjande av den resurs som den högskolepedagogiska utbildningen utgör och därmed 
berika Malmö högskola. Kontinuerlig lägesrapportering av lärarnas högskolepedagogiska 
utbildning behöver göras på enhets- och områdesnivå. Högskolans ledning rekommenderas att 
initiera en dialog mellan AKL och de utbildningsområden där verksamheten har fått minst 
genomslag.  
 

§ En utvecklingsmöjlighet som identifierats är att Malmö högskola bör se över 
tjänstetillsättningsprocessen för att åstadkomma en mer enhetlig praxis i hanteringen av 
behörighetskravet på högskolepedagogisk utbildning. Regelverket behöver förtydligas 
(anställningsordning och principbeslut), praxis behöver göras känd i organisationen och 
kontinuerligt följas upp.  
 

§ En utvecklingsmöjlighet som identifierats är att Malmö högskola i högre grad bör koppla 
verksamheten till strategiskt identifierad högskolepedagogisk forsknings- och 
utvecklingsverksamhet inom högskolan. Detta görs idag i viss utsträckning men långt ifrån sin 
fulla potential. Exempelvis kan strategin användas för att initiera samarbete med 
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underrepresenterade delar av högskolan. Det är också det lämpligaste sättet att utveckla och lokalt 
förankra den högskolepedagogiska verksamhetens innehåll. För AKLs kompetensförsörjning är 
det samtidigt en nödvändighet; för att även långsiktigt kunna använda de bästa kompetenserna 
måste verksamheten vid AKL vara fullt akademiskt meriterande. Den högskolepedagogiska 
verksamheten vid Malmö högskola har potential att ta en ledande roll och AKL rekommenderas 
att dela med sig genom att publicera och bidra i såväl nationella som internationella nätverk. 

 
§ En utvecklingsmöjlighet som identifierats är att öka AKLs kapacitet för att åstadkomma en 

långsiktig kontinuitet och förnyelse. AKL behöver knyta fler pedagogiska utvecklare till enheten 
för att uppnå kritisk massa och minska verksamhetens sårbarhet. Särskilt bör temakursledare 
inlemmas i en tydligare kollegial gemenskap kring AKL, för att vidga referensramarna och 
rollförståelsen kring uppdraget. Genom att öka andelen forsknings- och utvecklingsverksamhet 
förbättras balansen inom de pedagogiska utvecklarnas arbetsuppgifter.  

 
§ En utvecklingsmöjlighet som identifierats är att i kursutbudet tillvarata möjligheterna med en 

genomtänkt progression, där temakurserna placeras som fortsättningskurser till grundkursen 
Akademiskt Lärarskap. Temakursernas redan mycket värdefulla bidrag i den högskolepedagogiska 
verksamheten skulle därmed kunna ökas ytterligare något. För att öka tillgängligheten i 
kursutbudet rekommenderas samtidigt att kursen Akademiskt Lärarskap ges varje termin.  

 

Tack 
Tack till Malmö högskolas ledning, lärare, tjänstemän och studenter – det var ett privilegium att få 
komma som gäst i er miljö och ta del av reflektioner och förtroenden. Synpunkter på utvärderingen tas 
gärna emot på kristina@kth.se.  
 
Tack till Lars Geschwind, Åsa Lindberg-Sand och Anton Havnes för generöst och kunnigt stöd. Tack 
till Ulrica Häller, Anna-Karin Högfeldt, Adam Edström och Magnus Blombergsson för vänskapligt 
såväl som praktiskt stöd i rapportproduktionen. 
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Appendix 1. Dokumentation från Malmö högskola 
 
Underlag som Malmö högskola levererat för uppdraget: 
§ Utredning: Lindberg-Sand m fl (2007) Pedagogisk utveckling och högskolepedagogisk utbildning 

vid Malmö högskola 
§ Beslut: Högskolepedagogisk utbildning vid Malmö högskola, 2007-09-13 
§ PM: Högskolepedagogisk utbildning vid Malmö högskola, 2007-08-13 
§ Avtal 2007-2010: Genomförande av högskolepedagogisk utbildning vid Malmö högskola 
§ Lägesrapporter för AKL 2007, 2008, 2009 
§ Strategisk plan för AKL 2008-2012 
§ Verksamhetsplan för AKL 2010 
§ Organisationsplan AKL 
§ Kursplaner för högskolepedagogiska kurser 
§ Rapport: Forskningsinriktad verksamhet vid AKL, 2010-04-16 
§ Självvärdering av den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid Malmö 

högskola, juni 2008 
§ Akademiskt lärarskap (5 hp) Kursvärderingar och kursdokumentation på It’s Learning 
§ Styrgruppsprotokoll för AKL 
 
På begäran: 
§ Deltagarlistor för Akademiskt lärarskap (5 hp) 2007-2009  
§ Förteckning över antal anställda undervisande personal vid Malmö högskola 2007-2010 
§ Statistik över kursprestationer i temakurser och projektkursen 2007-2009. 


