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Inledning 

 
Fram till hösten 2006 bedrevs den högskolepedagogiska verksamheten vid Malmö högskola i 
samarbete med Lunds universitet.  På initiativ av dåvarande prorektor genomfördes en 
utredning och översyn av den högskolepedagogiska verksamheten vid Malmö högskola som 
ledde till stora förändringar av verksamheten. Sedan hösten 2007 ges den 
högskolepedagogiska utbildningen vid Malmö högskola i egen regi och i enlighet med en ny 
modell som innebär att ett antal kurser har ersatt det gamla upplägget med 
tvåveckorsmoduler. De nya kurserna – Akademiskt lärarskap, Tematisk högskolepedagogik 
och Högskolepedagogiskt projektarbete – ska uppfylla de av SUHF fastställda övergripande 
målen för högskolepedagogisk utbildning. Förutom dessa tre kurser erbjuds ett antal 
temakurser inom ramen för Akademiskt lärarskap.   
 
Det övergripande målet för verksamheten inom ramen för Akademiskt lärarskap (AKL) har 
varit att utveckla den pedagogiska kompetensen bland lärare på Malmö högskola. 
Verksamheten har också haft i syfte att skapa ett forum där högskolans lärare möts över 
ämnesgränser och utbyter idéer och erfarenheter inom det pedagogiska arbetet. Ytterligare ett 
mål har varit att sprida kunskaper inom detta område med utgångspunkt från nationell och 
internationell forskning.   
 
AKL riktar sig till alla lärare på Malmö högskola för att de ska utvecklas och få stöd i sin 
individuella och kollektiva kunskapsbildning i frågor som berör lärande, kursutveckling och 
utbildningspolitik på högskolan. Kurserna är behörighetsgivande. Lärare som genomgår AKL 
får högskolepoäng och kursintyg vilket kan användas för att dokumentera deras kompetens 
och pedagogiska meriter. En annan tanke bakom verksamheten är att en satsning på ökad 
kompetens inom det högskolepedagogiska fältet ska utmynna i att öka kvaliteten på 
högskolans utbildningar.  
 
Nyanställda lärare på Malmö högskola förväntas genomgå den högskolepedagogiska 
utbildning som erbjuds av högskolan under en bestämd tid för att kunna få 
tillsvidareanställning. Hälften av den tid som lärarna använder för att gå på kurserna skall, 
enlig rektors beslut, ingå i deras undervisningstid och resterande tid ska läggas inom lärarnas 
kompetensutvecklingstid. 
 
Verksamheten har pågått sedan 2007 och sedan dess har ett flertal lärare från samtliga 
fakulteter och utbildningsområden på Malmö högskola genomgått kurserna. 
Genomströmningen på kurserna ligger på en i hög grad god nivå. Fördelningen mellan olika 
områden är emellertid ojämn. De flesta som har deltagit i kurserna kommer från Hälsa och 
samhälle. Därefter ligger antalet kursdeltagare på en nästan jämn nivå från Kultur och 
samhälle respektive Lärarutbildningen. Övriga områden ligger på en ungefärlig låg nivå. Den 
ojämna fördelningen kan bero på flera olika faktorer. En faktor kan vara att antalet lärare som 
jobbar inom respektive område varierar. En annan faktor är hur respektive områdes ledning 
agerar för att förmå sina lärare att delta i kurserna. 
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Organisation, resurser och kursledare 

 
Den högskolepedagogiska utbildningen administreras av Enheten för kompetensutveckling 
och utvärdering vid Malmö högskola. Verksamheten är organisatoriskt uppbyggd av en 
styrgrupp, en arbetsgrupp och kursledare. Styrgruppen består av prorektor, chefen för enheten 
för kompetensutveckling och utvärdering, och två representanter för AKL. Arbetsgruppen 
består av (2010) fem deltidsanställda som ansvarar för genomförandet av de tre tidigare 
angivna kurserna. För temakurser anlitas lärare från olika områden vid Malmö högskola med 
erfarenheter inom respektive temaområde. 
 
Den totala budgeten för verksamheten ligger på ca 1,8 miljoner kronor. Av detta går en stor 
andel, ca 1.4 miljoner kronor, åt kursledning, kursutveckling, utbildningssamordning 
forskning, seminarier, konferenser m.m. och resten åt administration och övriga kostnader. 
Enligt de uppgifter som jag hart kunnat ta del av, varierar deltidsanställningarna under olika 
perioder/terminer mellan 110 till 150 procent av en heltid. Till detta ska läggas de lärare som 
involveras i de resterande 8-10 temakurserna. Under vissa perioder har upp till 19 lärare varit 
involverade i basutbudet och temakurserna. 
 
Högskolepedagogisk fortbildning är ett prioriterat område på de flesta lärosäten. På ett 
universitet som Umeå universitet som inte är riktigt jämförbart med Malmö högskola i fråga 
om antalet anställda och verksamhetsomfång avsätter universitetet ca 15 miljoner kronor per 
år för denna verksamhet, externa uppdrag inte inräknade. Enheten ha 18 medarbetare varav 11 
är heltidsanställda och för de övriga varierar deltidsanställningarna mellan 20 till 60 procent 
av en heltid. Ytterligare en heltidsanställd är tjänstledig för närvarande. Till detta ska läggas 
ett flertal lärare som hyrs in för att bistå UPC:s heltids- eller deltidsanställda för att bl.a.  
hjälpa till och ge kurser.  
 
Det är viktigt att slå fast att Malmö högskolas arbete med att utveckla en egen 
högskolepedagogisk verksamhet och erbjuda pedagogisk fortbildning för sina lärare är ett 
mycket viktigt arbete. Det är av stor betydelse att verksamheten inte köps in från andra 
lärosäten, eftersom det då skulle riskera att kontinuiteten i verksamheten och 
kontextualiseringen i de lokala förutsättningarna uteblir eftersom de inhyrda resurserna inte är 
involverade i högskolans vardagliga verksamhet.  
Med detta sagt om det viktiga och aktningsvärda i högskolans ambitioner måste det dock 
understrykas att de resurser som har varit avsedda för verksamheten har trots allt varit knappa.  
 
Trots de knappa resurserna gör lärarna ett mycket gott arbete, men eftersom det ingår i 
uppdraget att blicka framåt är det viktigt att understryka att med tanke på Malmö högskolas 
ambitioner och profilområden är det viktigt att öka resurserna inom detta område.  
 
Resurserna bör bl.a. satsats på att öka antalet fasta tjänster. Detta för att öka den interna 
kommunikationen mellan lärare som är involverade i kursverksamheten och att åtminstone 
någon av de fasta lärarna ska vara med på de olika temakurserna som ges inom ramen för 
verksamheten. De ökade resurserna skall också satsas på att öka verksamhetens förankring i 
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nationell och internationell forskning inom området. En anledning till detta är att 
verksamheten inte ska begränsas till enbart fortbildning av högskolans lärare. Genom en ökad 
resurstilldelning kommer den fasta lärarstaben att ha större möjlighet att höja sin kompetens 
genom att hålla sig ajour med forskning inom området samt deltagande i nationella och 
internationella konferenser, workshops etc. Redan idag bedrivs viss forskningsrelaterad 
verksamhet vid enheten. Under 2009-2010 har tre projekt påbörjats och två forskare och en 
bibliotekarie har knutits till enheten i detta syfte. Detta är ett mycket värdefullt initiativ som 
bör utvecklas vidare och utökas. Samma personer (Anne-Charlotte Ek och Claes Malmberg) 
som har ett stort ansvar inom AKL är involverade i detta arbete. Här finns både fördelar och 
nackdelar. Fördelen ligger i att dessa personers kompetens och forskningsanknytning höjs. 
Det bidrar i sin tur till att kompetensen inom enheten förstärks. Nackdelen är att de olika 
ansvarsområdena som koncentreras på ett fåtal personer kan i längden bli splittrande och 
påfrestande för de involverade. De ökade resurserna ska också användas för att sammansvetsa 
samtliga lärare som är involverade i de högskolepedagogiska utbildningarna. Detta gäller inte 
minst de lärare som engageras, hyrs in, på temakurserna. Redan idag hålls seminarier och 
liknande sammankomster i detta syfte. Detta arbete måste dock få ökade resurser. 
Verksamheten bör inrikta sig på att skapa en större samsyn kring pedagogisk grundsyn bland 
lärare som är involverade i de olika kurserna.  

Placering 

 
Den högskolepedagogiska utbildningen vid Malmö högskola leds idag av en styrgrupp, en 
arbetsgrupp och kursledare. Styrgruppen består av prorektor, chefen för enheten för 
kompetensutveckling och utvärdering, och två representanter för AKL. Arbetsgruppen består 
av fem deltidsanställda som ansvarar för genomförandet av de tre tidigare angivna kurserna. 
I samtalen med lärare och övriga kategorier av personal framkom inga synpunkter kring den 
organisatoriska strukturen eller det administrativa stöd som enheten erbjuder verksamheten. 
Däremot fanns det synpunkter kring placeringen av verksamheten vid enheten för 
kompetensutveckling och utvärdering. Det administrativa stödet från enheten tycks fungera 
utan några problem, däremot saknar enheten forskningsinriktad verksamhet kring 
högskolepedagogisk utveckling, vilket är en nackdel.  
 
I ett längre perspektiv skulle undertecknad föredra att den högskolepedagogiska verksamheten 
vid Malmö högskola omorganiseras som en självständig centrumbildning med en egen 
föreståndare vars verksamhet underställs en styrelse med en ordförande och ledamöter från 
samtliga utbildningsområden där prorektor och föreståndare är adjungerade. I väntan på denna 
större omorganisation och med tanke på att forskningsanknytning förstärker den 
högskolepedagogiska utbildningens ställning, samt ligger i linje med de ursprungliga planerna 
med att starta högskolepedagogisk utbildning vid Malmö högskola, borde man från 
högskolans ledning överväga att flytta verksamheten till en annan enhet som bedriver 
forskningsinriktad verksamhet. Genom denna omplacering kan man förstärka 
forskningsanknytningen samt det internationella utbytet. 
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Poängsättning, ”studentifiering” och kollegialt stöd 

 
Som det har framgått tidigare är Malmö högskolas högskolepedagogiska utbildning 
poänggivande. Det finns både positiva och negativa uppfattningar om denna modell. Några av 
de positiva argumenten bakom ett poänggivande system är att systemet är överblickbar och 
igenkännbar för alla inblandade parter. Modellen följer en given struktur inom högskolan som 
är lätt att hantera för såväl högskolans ledning som kursdeltagare. Den kan utan problem 
användas för att dokumentera pedagogiska meriter. Systemet fungerar som en garanti för att 
uppfylla högskoleförordningens krav. Det garanterar också hög pedagogisk kvalitet och 
kompetens. Systemet anses också ge lärarna inblick i studenternas vardag, eftersom det följer 
samma mall som används för studenternas utbildning 
 
Dessa argument lyfts fram av representanter för styrgruppen, utbildningsberedningen och 
dekaner. Delar eller alla argument stöds också av en del kursdeltagare. 
   
Mot detta system finns en rad olika argument. Ett viktigt argument för att inte poängsätta 
kurserna är att dessa kurser är en del av den personalutbildning som ges vid Malmö högskola. 
Sådana kurser behöver enligt denna uppfattning inte följa ett poänggivande system. Detta 
argument lyfts fram från framför allt kursdeltagarnas sida, men det finns också lärare som 
instämmer i kritiken. Det råder dock inte någon samstämmighet när det gäller argumenten 
bakom kritiken. En grupp framhåller att det inte är poängsättningen i sig som är 
problematiskt, eftersom man måste välja någon form av räknemodell i vilket fall som helt. De 
lärosäten som inte använder den poänggivande modellen använder andra räknemodeller för att 
göra det möjligt för kursdeltagarna att tillgodoräkna tio veckors högskolepedagogisk 
utbildning.  
 
För denna grupp tycks problemet ligga i vad som de beskriver som en ”studentifiering” av de 
lärare som deltar i kurserna. Detta ses som ett misstroende mot medarbetarnas förmåga att 
själva ta ansvar för sin pedagogiska utveckling. De ser också på detta som ett uttryck för dålig 
respekt alternativ lågt förtroende för kursdeltagande lärares förmåga att definiera sina egna 
behov i fråga om pedagogisk fortbildning. Som exempel nämns sättet att examinera och ställa 
krav på redovisning av kurslitteraturen på kurserna. Fokus ligger på att kursdeltagarna efter 
avslutade studier skall kunna redovisa kunskaper eller nämna de regelverk som styr 
verksamheten. Kritiken går ut på att man följer samma mönster som kursdeltagarna använder 
för att examinera sina studenter. Inte minst från disputerade lärares sida ses detta som mycket 
problematiskt. Enligt kritikerna borde kurserna struktureras om och lägga större vikt vid 
problematisering och reflektion samt att arbeta med uppsatta mål och hur man från 
kursledningens sida har tänkt sig att kursdeltagarna ska uppnå dessa mål. Bland annat ska 
kurserna gå ut på att ge kursdeltagarna möjligheter att utveckla sina kunskaper om diverse 
regler och riktlinjer, fungera som lärare i olika undervisningssituationer, utveckla sin förmåga 
att planera för examination, utvärdering m.m. Det kan tyckas att de olika utgångspunkterna 
rör sig olika ordval, men kritikerna framhåller att det i själva verkat handlar om olika 
pedagogiska grundsyn. För de disputerade lärarna handlar det också om en vetenskaplig 
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grundsyn. Den så kallade ”studentifieringen” anses gå stick i stäv med den vetenskapliga 
tradition som de disputerade har socialiserats in i under sin forskarutbildning. 
 
Ytterligare ett problem som nämns i detta sammanhang är att lärare som leder kurserna 
tvingas behandla sina kollegor som studenter.  
 
Bland andra problem som nämns i detta avseende är inrapporteringen av poängen i LADOK-
systemet. För att detta ska kunna ske har lärare som läst kurserna förutom inbetalning av den 
hittills obligatoriska kåravgiften varit tvungna att vara medlemmar i en studentkår. Från 
ledningens sida uppmärksammade man problemet och löste frågan. Kursdeltagarna behövde 
t.ex. inte betala kåravgiften själva. Det finns emellertid en del undantag. En kursdeltagare som 
hade fått kåravgiften hemsänt till sig hade betalat kåravgiften av rädsla för att få 
betalningsanmärkning. Vederbörande sade sig ha varit omedveten om att kåravgiften inte 
behövde betalas in av kursdeltagarna. 
 
Nu när kårobligatoriet har avskaffats kan frågan verka överspelad, men under den period 
verksamheten pågick vid Malmö högskola har en del lärare känt sig tvungna att vara 
medlemmar i en studentkår. I samtal med representanter för kursdeltagarna har detta lyfts 
fram som någonting orimligt. Deras avsikt med att gå kurserna har varit att höja sin 
pedagogiska kompetens inom ramen för intern kompetensutbildning eller personalutbildning 
och inte att bli medlemmar i en studentkår.  
 
Det är viktigt att notera att olika kategorier av lärare reagerar olika på den poänggivande 
modellen. Icke-disputerade lärare och lärare som rekryteras från olika former av 
yrkesverksamheter upplever generellt inte något problem med detta system. De kan snarare 
använda poängen i dokumentationen av sin meritportfölj samt högskoleutbildning. Det ska 
tilläggas att andelen lärare med denna bakgrund är relativ stor bland Malmö högskolas lärare. 
Disputerade lärare som undertecknad kommit i kontakt med är emellertid överlag skeptiska 
till systemet. De uppger att deras syfte med att gå kurserna är att höja sin pedagogiska 
kompetens. Det är inte poängen de är intresserade av. Deras argument är att kursdeltagande 
inom ramen för kompetenshöjande personalutbildning inte går att förena med ett poängsystem 
som har helt andra utgångspunkter.   
 
Ett annat argument mot det poänggivande systemet är att det skapar en konkurrentsituation till 
andra institutioner vid Malmö högskola som skulle kunna tänkas ge utbildningar med 
högskolepedagogisk inriktning, till exempel pedagogisk utbildning och lärarutbildning. Det 
skapar en risk av konkurrenssituation mellan olika institutioner och Malmö högskolas 
kursverksamhet inom ramen för vidareutbildning av sina lärare. 
 
Syftet med att erbjuda högskolepedagogisk fortbildning för lärare vid Malmö högskola borde 
vara att erbjuda stöd till kollegor i deras kompetensutveckling i högskolepedagogiska frågor. 
Det är utan tvekan av betydelse att de lärare som är involverade i detta arbete uppfattas som 
kollegor som inte har någon kontrollerande eller betygsättande roll. I denna verksamhet 
engageras ett betydande antal lärare som har erfarenhet av och intresse för pedagogisk 
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utveckling vid olika delar av högskolan. Ett mål med detta arbete är att kunna spegla 
högskolans mångfald i dessa aktiviteter, ett annat mål är att erbjuda de i många fall erfarna 
lärarna en ytterligare utvecklingsnivå som ”professionellt stöd för lärare”. Vid en 
poängsättning av kurserna skulle detta förhållande inte kunna upprätthållas. Betygsättning 
skulle bli ett krav och detta skulle i grunden förändra förhållandet mellan de lärare som 
medverkar i kursverksamheten och kursdeltagarna samt försvåra rekrytering av medverkande 
lärare. Fokus bör ligga i att erfarna lärare som ger kurserna stödjer nyanställda lärare och 
lärare som i sin vardagliga yrkesutövning stöter på olika frågor och problem. Sett ur detta 
perspektiv får högskolepedagogisk fortbildning en helt annan karaktär. På kurserna möter 
lärare som är ansvariga för kurserna sina kollegor som de introducerar i nya perspektiv och ny 
forskning inom högskolepedagogisk utveckling. Kurstillfället förvandlas till ett forum där 
lärare med olika erfarenheter möts. Att flytta fokus från betyg- och poängsättning till 
fördjupande diskussioner och reflektioner samt arbete med högskolepedagogiska modeller 
leder till helt andra resultat än att få betyget godkänd på en kurs. 
 
En annan fråga i samband med betygsättningen av deltagarna är kopplingen mellan 
poänggivande kurser och möjligheten att kunna få tillsvidareanställning. Vid en situation där 
en kursdeltagare inte blir godkänd på en kurs uppstår situationen att kollegor får en avgörande 
betydelse för en nyanställd kollegas fortsatta anställning på högskolan. Även om detta kan 
hanteras genom att poängsättning av sådana kursdeltagare lyfts över till en annan nivå, 
exempelvis prorektor – en modell som har prövats vid Malmö högskola – framstår situationen 
som rätt problematisk för undervisande lärare som ger kursen. 

Tvång, tidsbrist eller framförhållning  

 
En poängsättning av kurserna medför en rapporteringsskyldighet till LADOK-systemet som 
innebär en utökning av administrativa arbetsuppgifter och därmed ökade kostnader för 
verksamheten.  
 
Man bör inte bortse från det faktum att det kan finnas kursdeltagare som önskar att få poäng 
för sitt kursdeltagande. Inte heller ska man bortse från högskoleledningens bevekelsegrunder 
som går ut på att genom det poänggivande systemet kan högskoleledningen säkerställa sig om 
lärarnas pedagogiska kvalitet samt professionaliteten och strukturen i kurserna. Det står klart 
att behoven varierar bland olika grupper av kursdeltagare beroende på om de är disputerade 
eller icke-disputerade. Det kan tänkas att även doktorander skulle vilja genomgå sådana 
kurser. Erfarenheterna från andra lärosäten som inte använder ett poänggivande system är att 
det går att säkerställa kvaliteten, strukturen och professionalismen utan en icke-poänggivande 
modell.  
 
I intervjuer med olika kursdeltagare och högskoleledningen framkom att det finns skilda 
uppfattningar om kursdeltagandet. När man tar del av kursutvärderingar eller lyssnar på 
representanter för kursdeltagare är det en punkt som återkommer mer än andra, nämligen 
känslan av att ha tvingats att gå kurserna. Det handlar inte så mycket om att man inte vill gå 
kurserna utan att tiden inte har räckt till för att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt. Några av 
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de motiveringar som lyfts fram är att man i egenskap av nyanställd lärare har haft mycket att 
göra i sin nya roll eller på sin nya arbetsplats, men samtidigt känt sig tvungen att delta i 
högskolepedagogiska kurser. Det är få som riktar kritik mot själva idén om att lärarna skall 
delta i högskolepedagogiska kurser, men påfallande många tar upp känslan av att ha tvingats 
dit när de egentligen inte haft tid med något kursdeltagande. En springande punkt har varit 
problemet med att kombinera aktivt deltagande i kurserna med ”helhetssysselsättningen som 
lärare”, som en kursdeltagare uttrycker det. En annan kursdeltagare beskriver problemet med 
att tvingas att läsa kurserna under en bestämd tid på följande sätt: ”Jag deltog visserligen i 
kursen men på grund av tidsbrist och stress kunde jag inte smälta in det som avhandlades på 
kursen. Det fanns inte heller någon tid för att tillgodogöra sig kurslitteraturen.”  
 
Som det har framgått tidigare skall, enligt rektors beslut, hälften av den tid som lärarna 
använder för att gå på kurserna tas från deras undervisningstid och resterande tid ska läggas 
inom lärarnas kompetensutvecklingstid. Sett utifrån detta direktiv borde tidsfrågan inte vara 
något problem. Trots detta är det rätt många som tar upp denna fråga. Högskolans ledning är 
väl medveten om problematiken. Enligt ledningen bygger känslan av eller uppfattningen om 
att ha tvingats till kurserna, att inte ha tid att gå på kurserna eller aktivt delta i dessa på en 
missuppfattning. Att högskolans lärare skall ha en viss nivå av högskoleutbildning är ett krav 
från statmakten som högskolan som myndighet inte kan bortse ifrån. Det är med andra ord 
inget påfund som har tagits fram av Malmö högskola. När det gäller upplevelsen av att tiden 
inte räcker till understryker ledningen att det hela går tillbaka till planeringen av lärarnas 
kompetensutvecklingstid. Man understryker att kompetensutvecklingstiden inte är någon ”fri” 
tid som lärarna kan förfoga över som de vill. Hur denna tid utnyttjas och disponeras skall, 
enligt högskoleledningen, planeras i samråd mellan lärarna och prefekten.  
 
Med utgångspunkt från mina personliga erfarenheter av att ha undervisat på olika 
högskolepedagogiska kurser vid Umeå universitet samt varit inbjuden att hålla 
föreläsningar/seminarier på andra lärosäten kan jag tillägga att det alltid finns enstaka 
kursdeltagare som både genom sitt kroppsspråk eller på ett explicit/verbalt sätt demonstrerar 
eller talar om för kursledarna att de känner sig ditkommenderade. Det är med andra ord svårt 
att motverka känslan av att ha tvingats till en högskolepedagogisk kurs. Därmed inte sagt att 
de kursdeltagare som ger uttryck för denna uppfattning vid Malmö högskola tillhör denna 
”kategori”.  
 
Det är viktigt att alla lärare genomgår högskolepedagogiska kurser då dessa är viktiga för den 
pedagogiska utvecklingen på individuell och kollektiv nivå. Bara det faktum att man har 
disputerat eller haft pedagogiska erfarenheter av undervisning inom grundskolan eller 
genomgått lärarutbildning är inte tillräckliga skäl för att inte vilja gå pedagogiska 
fortbildningskurser. Detta är ett område som måste ständigt vidareutvecklas och egentligen 
finns inte någon bortre gräns inom detta område. Det kan också finnas individer som 
prioriterar vetenskaplig verksamhet och forskning före pedagogisk utveckling och meritering. 
Detta beror delvis på de dubbla signaler som skickas från vetenskapssamhällets sida. 
Samtidigt som det pedagogiska arbetet lovordas väger den vetenskapliga meriteringen inte så 
sällan tyngre i tillsättning av tjänster och vid befordran. Trots detta bör lärosätena, enligt min 
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uppfattning, fortsätta att driva kravet på pedagogisk utveckling och meritering, eftersom det är 
en garanti för högre kvalitet på verksamheten. 
 
Åter till känslan av att ha tvingats till kurserna. Medan högskoleledningen ser på detta som en 
fråga om framförhållning när det gäller verksamhetsplanering och optimal användning av 
kompetensutvecklingstid, anser ett flertal kursdeltagare att de saknar tillräcklig med tid för att 
delta i kurserna inom ramen för den begränsade tid som det handlar om under den första tiden 
efter anställningen. De beskriver denna period som en hektisk och stressig tid då de är fullt 
upptagna med en hel del andra arbetsuppgifter. Högskoleledningens ståndpunkt är utan tvivel 
riktigt, men de synpunkter som kommer från lärare som klagar på att känna sig jagade och 
stressade kan inte bara viftas bort. Frågan är hur man ska göra för att motarbeta denna känsla. 

Kopplingen till vidareanställning  

 
Den faktor som tycks spela en betydande roll i detta sammanhang är den tidigare berörda 
kopplingen mellan möjligheten att få tillsvidareanställning och genomgången av 
högskolepedagogiska kurser. Denna koppling upplevs av åtminstone en del lärare som 
problematisk. Från högskoleledningens sida ser man på denna koppling som ett sätt att 
säkerställa att alla nyanställda skaffar sig nödvändig högskolepedagogisk kompetens. På 
samma gång tillgodoser man de krav som ställs på högskolan i högskoleförordningen. 
 
Lärare som klagar över denna koppling vänder sig inte emot själva idén att behöva skaffa sig 
högskolepedagogisk utbildning. De anser att de ställs inför allt för högra krav vid en tid då de 
har inlett sitt arbete som nyanställda och är involverade i en hel del andra arbeten som alla 
nyanställda ställs inför. Av detta skäl anser de sig sakna tid för att parallellt med alla andra 
arbetsuppgifter hålla på med kursverksamheten. 
 
Det måste understrykas att alla nyanställda lärare inte tycker så. Det finns en del som är 
mycket nöjda med denna modell. Det gäller framför allt de lärare som rekryteras från diverse 
yrkesverksamheter som inte haft någon akademisk koppling. Denna kategori anställda saknar 
lärarerfarenhet och kunskaper i vuxenpedagogik. För de är kurserna ett sätt att introduceras i 
högskolans värld. De anser att de slipper uppfinna hjulet på nytt och ödsla tid på att hamna i 
samma fallgropar som en nybörjare brukar göra. De anser sig kunna använda de 
högskolepedagogiska kurserna som en språngbräda för att ta klivet in i högskolevärlden. För 
denna kategori ses inte kopplingen till tillsvidareanställning som något problem. De ser inte 
heller något tvång i detta utan ser det som en fråga om disponering av tid och en introduktion 
som uppfyller en viktig funktion för deras yrkesutövning på högskolan. 
 
Det senare visar hur komplex situationen kan vara. Det krävs alltså en viss pedagogisk 
fingertoppkänsla som ska bidra till att denna känsla av tvång och kommendering till kurserna 
inte uppstår. 
 
Vid andra lärosäten som inte tillämpar denna koppling för tillsvidareanställning är de 
högskolepedagogiska kurserna högt eftersökta. Där används högskolepedagogisk fortbildning 
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utifrån en morotsmodell, det vill säga som en förutsättning för meritering och klättring i 
karriären. Bland annat används genomgång av högskolepedagogiska kurser som en form av 
meritering som uppmärksammas vid bl.a. löneförhandlingar eller fördelning av meriterande 
administrativa uppdrag inom institutionen. Lektorer som vill handleda doktorander krävs på 
docentkompetens. För att bli befordrad till docent krävs dels vetenskaplig meritering och dels 
högskolepedagogisk meritering med specifik inriktning på forskarhandledning. 
Högskolepedagogisk fortbildning används i den här modellen som ett steg i karriärplanering 
och karriärutvecklingen. Vid befordringsärenden lyfts pedagogisk meritering och genomgång 
av högskolepedagogisk utbildning som ett explicit krav. 
 
Man kan fråga sig vilken av dessa modeller är bäst. Som det framgick tidigare har jag själv 
gett kurser i enlighet med den senare modellen där enstaka kursdeltagare har känt sig tvingade 
att gå kursen för att få ut sin ansökan om docentbefordran godkänd. Detta innebär att det inte 
går att helt gardera sig mot att någon känner sig tvungen eller kommenderad till 
högskolepedagogiska kurser. Här handlar det dock om enstaka individer. I samband med detta 
uppdrag har jag dock sett många indikationer från såväl kursvärderingar som intervjuer att 
denna känsla finns i en högre grad hos kursdeltagare vid Malmö högskola. Det gäller att 
motarbeta den här kontraproduktiva känslan. Ett sätt att undvika denna känsla är att lämna 
”piskmodellen” till förmån för ”morotsmodellen”. 

Sammanfattning och förslag 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att Malmö högskolas ambitioner med att erbjuda sina anställda 
högskolepedagogisk utbildning ligger på en mycket god nivå. Sedan starten 2007 har 
högskolan erbjudit en bra grund för högskolepedagogisk fortbildning för sina lärare. Ett fåtal 
lärare som har varierade former av deltidsanställningar utför ett mycket bra arbete för att ge 
kurserna och är dessutom involverade i viss forskningsinriktad verksamhet. Ett betydande 
antal av högskolans anställda lärare har genomgått kurserna och genomströmningen har varit 
mycket god.  
 
Det har dock funnits en del problem när det gäller vissa arbetsformer. Kopplingen mellan 
deltagande i kurserna och tillsvidareanställning för nyanställda har av en del lärare känts som 
ett stressande moment. Andra lärare, särskild de som rekryterats från diverse 
yrkesverksamheter har sett de introducerande kurserna som en viktig introduktion till 
högskolevärlden. Delade uppfattningar råder också kring frågan om att kurserna är 
poänggivande och det problem som har döpts till studentifieringen. Å ena sidan står ett flertal 
disputerade lärare och en del lärare som ger kurserna och å den andra sidan står högskolans 
ledning och icke-disputerade lärare. Det har funnits delade meningar kring dispositionen av 
kompetensutvecklingstiden. Ytterligare ett problem handlar om den pedagogiska respektive 
den vetenskapliga grundsynen. Även här kan man se delade uppfattningar. När det gäller den 
fortsatta verksamheten måste man ställa sig frågan hur man vill gå vidare i frågor som rör 
forskningsanknytning, internationalisering och ambitionen att ha hög kvalitet på den 
högskolepedagogiska utbildningen. 
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Här nedan följer ett antal förslag som förhoppningsvis kan bidra till att lösa en del av 
problemen. 
 

1. Höj anslaget för verksamheten till minst det dubbla. 
 

2. Ändra verksamhetens organisatoriska tillhörighet genom att placera verksamheten vid 
en forskningsinriktad enhet. 

 
3. Avskaffa det poänggivande systemet, alternativt behåll systemet men ändra på 

kursernas fokus i fråga om pedagogisk och vetenskaplig grundsyn. 
 

4. Motarbeta det som i kurserna kan skapa en känsla av ”studentifiering” för 
kursdeltagarna genom att lägga fokus på kollegialt stöd. 
 

5. Överväg en övergång till en s.k. ”morotsmodell” för att uppmuntra lärarnas 
kursdeltagande för att därigenom motverka känslan av att tvingas till kurserna. 

 
6. Skapa större tydlighet kring de redan befintliga riktlinjerna i fråga om förfogande över 

och disponering av lärarnas kompetensutvecklingstid och kompensation för den tid 
som lärarna avsätter för att delta i högskolepedagogiska kurser. 


