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Sammanfattning  
Hur kan vi skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart pedagogiskt 
utvecklingsarbete för studenters lärande och för en högre utbildning 
som håller hög kvalitet? Denna fråga ställde sig UKÄ när myndigheten 
i augusti 2018 fick i uppdrag att göra en uppföljning av pedagogiskt 
utvecklingsarbete vid svenska lärosäten. När regeringsuppdraget redo-
visades i december 2019 pekade UKÄ på vikten av att skapa ett varakt-
igt kretslopp för det pedagogiska utvecklingsarbetet. UKÄ menar att 
lärosätena bör betrakta utvecklingsarbetet som en viktig del av kvali-
tetsarbetet och en gemensam fråga för högskolans personal och studen-
ter. För att få ut maximal effekt av det lokala utvecklingsarbetet menar 
UKÄ att vi i första hand behöver skapa en nationell strategi för det pe-
dagogiska utvecklingsarbetet för att på bästa sätt planera, samordna och 
systematisera ett kontinuerligt informations- och erfarenhetsutbyte. 
Men hur ska vi i realiteten ta tillvara på det spännande och innovativa 
arbetet kring pedagogisk utveckling på enskilda lärosäten? I detta paper 
lyfter författarna fram fyra aspekter som de menar att ett pedagogiskt 
utvecklingsarbete är beroende utav för att få långsiktig och hållbar ef-
fekt: kultur, tillit, delaktighet och systematik. 

Bakgrund 
Genom en ändring i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) reglerings-
brev i augusti 2018 fick myndigheten i uppdrag att göra en uppföljning 
av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. I upp-
draget ingick att ge en översiktlig nationell bild av lärosätenas arbete 
med pedagogisk utveckling. Redovisningen skulle även innehålla för-
djupningsstudier av den högskolepedagogiska verksamheten. Förhopp-
ningen var att det genom detta arbete, i förlängningen, skulle leda till 
en utveckling av högskoleutbildningen generellt. 

I en skrivelse till riksdagens utbildningsnämnd hade Swednet några må-
nader tidigare pekat på att det i dagsläget inte finns några nationella 
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regleringar eller strategier för det högskolepedagogiska arbetet. 
Det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet ingår inte i högskolela-
gen, varken som en uppgift för lärosätena eller som en arbetsuppgift för 
lärarna. Vidare menar Swednet att det saknas en nationell samlings-
punkt kring högskolepedagogiska frågor sedan först Rådet för högre 
utbildning (2005) och därefter Myndigheten för nätverk och samarbete 
inom högre utbildning, NSHU (2008) lades ner. I en tillbakablick på 
uppföljningar, utvärderingar och ”testamenten” som skrivits de senaste 
10–15 åren ger Swednet bilden av en samstämmig problembeskrivning 
och bedömning av åtgärder som behövs. I testamentet efter Rådet för 
högre utbildning, Att utveckla den högre utbildningen (2005), uttrycks 
det så här: 

Givet de utmaningar högskolan står inför förefaller det uppen-
bart att det är nödvändigt med en nationell instans som tjänar 
som forum för universitetspedagogisk utveckling och forskning 
och som samtidigt besitter ekonomiska resurser för att stödja 
sådan verksamhet. 

När UKÄ slutrapporterade sitt uppdrag i december 2019 bekräftade 
myndigheten bilden som tidigare uppföljning, utvärderingar och testa-
menten har gett. UKÄ betonar att dessa frågor är mer aktuella än nå-
gonsin då samhällsutmaningarna som den högre utbildningen förväntas 
bidra till att lösa inte har blivit mindre. Snarare har farten i samhällets 
förändringsprocess ökat markant som en följd av den pågående digita-
liseringsprocessen. Detta har i sin tur lett till ett ökat fokus på undervis-
ning och lärande i högre utbildning. 

På europeisk nivå markerar Yerevankommunikén 2015 ett skifte i er-
kännandet av undervisning och lärande och Pariskommunikén 2018 
fördjupar detta erkännande genom att peka ut flera områden under ut-
veckling, såsom pedagogisk förbättring (”pedagogical enhancement”) 
och digitalt lärande. Genom att samla data från mer än 300 lärosäten i 
42 europeiska länder undersöker Trends 2018 hur lärande och under-
visning vid europeiska lärosäten utvecklas som ett resultat av föränd-
rade krav, tekniska förändringar såväl som samhällsförändringar och 
europeiska och nationella reformer (Gaebel et al, 2018). Trends 2018 
bekräftar och kompletterar de båda kommunikéerna genom dess in-
stitutionella perspektiv på utvecklingen inom EHEA (European Higher 
Education Area), och inkluderar områden såsom undervisning och lä-
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rande strategier, nationell styrning av undervisning och lärande, peda-
gogiska förhållningssätt, pedagogik, metodologi och undervisande per-
sonal. 

I sin slutrapport betonar UKÄ att det under uppdragets gång blivit tyd-
ligt att en mängd viktiga satsningar görs runtom i landet för att utveckla 
undervisningen i den högre utbildningen, men att dessa bärs upp av 
eldsjälar, informella kontaktnät och nationella nätverk, som exempelvis 
Swednet, Include, ITHU, Sverd och andra. UKÄ menar att det är up-
penbart att det sedan avvecklingen av först Rådet för högre utbildning 
och NSHU har blivit svårt att få projektmedel för stora, lärosätesöver-
skridande lösningar som eventuellt kunde fungera även på andra håll 
om det fanns en nationell samlingspunkt som kunde planera, samordna 
och systematisera ett kontinuerligt informations- och erfarenhetsutbyte. 
Sektorns gemensamma utvecklingsarbete kunde bli ännu mer effektivt 
om det dessutom fanns nationella strategier att vila mot. 

Förutom att peka på att Sverige idag står utan såväl en gemensam nat-
ionell strategi för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet som en 
nationell samlingspunkt som kan ta ett helhetsgrepp om och främja ut-
vecklingen av högskolepedagogiken, visar UKÄ:s rapport att lärosä-
tena löser det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet olika och att bil-
den därför är spretig. Ledningens inställning och attityd spelar också en 
stor roll för hur arbetet med den pedagogiska utvecklingen uppfattas i 
andra delar av organisationen. För att lyckas väl med uppgiften pekar 
UKÄ på vikten av en växelverkan mellan alla berörda: ledningen, lä-
rare, pedagogiska utvecklare och studenter: 

Lärosätena måste skapa ett varaktigt kretslopp för det peda-
gogiska utvecklingsarbetet. Lärosätena bör betrakta det peda-
gogiska utvecklingsarbetet som en viktig del av kvalitetsar-
betet och en gemensam fråga för högskolans personal och stu-
denter (UKÄ:s slutrapport). 

UKÄ sätter fingret på två faktorer som utmärker ett framgångsrikt pe-
dagogiskt utvecklingsarbete, nämligen det delade ansvaret och det var-
aktiga kretsloppet. När det gäller ansvarsfrågan så har det pedagogiska 
utvecklingsarbetet kraftigt förändrats under de två senaste decennierna, 
som en direkt konsekvens av ett förändrat utbildningspolitiskt klimat 
(Gibbs, 2013; Saroyan & Trigwell, 2015; Englund, 2018; Maguire, 
2020). Denna utveckling kan man se både vid svenska och europeiska 
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lärosäten. Utveckling och förändring är numera en integral del av varje 
universitetslärares vardagliga praktik, från utveckling av lärares indivi-
duella praktik på mikronivå till kollaborativ utveckling på mesonivå 
inom institutionen eller mellan institutioner, till det strategiska arbetet 
på makronivå, som i sin tur länkar till anställnings- och meriterings-
strukturer och erkännandet av pedagogisk skicklighet (Englund, 
2018; Leibowitz, 2015; Leibowitz et al, 2015). 

Gibbs noterar att det pedagogiska utvecklingsarbetet har förändrats från 
att fokusera enbart på den enskilda läraren till att fokusera på lärarlag, 
institutioner och ledarskap. Dessa förändringar speglar en ökad insikt 
om hur förändringsarbete faktiskt sker inom organisationer, men även 
hur man bör arbeta för att det ska bli varaktigt (Gibbs, 2013; Clegg, 
2009; Barnett, 2014; Maguire, 2020). Idag förväntas också den akade-
miska läraren genom sitt professionella arbete att bidra till en pedago-
gisk kvalitetskultur vid lärosätet (Mårtensson et al, 2014; Elken & Sten-
saker, 2018; Bolander Laksov & Scheja, 2020). Denna länk mellan ut-
bildningskvalitet och pedagogisk meritering, sk pedagogiskt kvalitets-
arbete, har länge förordats av studentorganisationerna (SFS, 2013) och 
har de senaste åren varit i fokus genom UKÄ:s granskning av lärosäte-
nas kvalitetssystem för utbildning (Larsson et al, 2015; Bjernestedt & 
Lundh, 2019). Kopplingen mellan det pedagogiska utvecklingsarbetet 
och kvalitetsarbetet har också uppmärksammats alltmer (Mårtensson et 
al, 2014; Booth & Woollacott, 2015; Nygren, 2018). Den ökade insikt 
som litteraturen inom fältet ger uttryck för gällande förändringsarbetets 
komplexitet, speglas således i de två faktorer som UKÄ pekar ut som 
utmärkande för ett framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete; det 
delade ansvaret och det varaktiga kretsloppet. 

I detta paper vill vi föra diskussionen framåt genom att lyfta frågan om 
hur vi i realiteten kan ta vara på det spännande och innovativa arbete 
kring pedagogisk utveckling som sker på enskilda lärosäten. Vi presen-
terar fyra aspekter som vi menar att ett pedagogiskt utvecklingsarbete 
är beroende utav för att få långsiktig och hållbar effekt: kultur, tillit, 
delaktighet och systematik. 

Nyckelfaktorer för pedagogiskt  
utvecklingsarbete 
Det högskolepedagogiska utvecklingsområdet är oreglerat och ett stort 
ansvar vilar på lärosätenas ledningar att sätta ambitionsnivån och att 
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gemensamt med lärare, pedagogiska utvecklare och studenter skapa en 
organisation och en verksamhet som utgår från rådande förhållanden 
och behov. Av denna anledning är det av vikt att det högskolepedago-
giska utvecklingsarbetet betraktas som en gemensam fråga för högsko-
lans personal och studenter. Det är därmed en högst aktuell fråga hur vi 
kan skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart pedagogiskt utveckl-
ingsarbete för studenters lärande och för en högre utbildning som håller 
hög kvalitet, ett sk pedagogiskt kvalitetsarbete. I detta paper lyfter vi 
fram några nyckelfaktorer i detta arbete: 

• Kultur 
• Tillit 
• Delaktighet 
• Systematik 

Dessa fyra nyckelfaktorer har vi identifierats genom vårt mångåriga ar-
bete med pedagogisk utveckling vid två svenska lärosäten såväl som 
inom Swednets styrelse där vi har drivit högskolepedagogiska frågor på 
nationell nivå, samt genom litteratur inom området. Vi identifierar 
alltså dessa fyra områden genom både vår mångåriga praktik och med 
hjälp av forskning. För att föra diskussionen framåt presenterade vi 
dessa fyra områden vid ett rundabordssamtal på Lärarlärdom 2021, en 
pedagogisk konferens öppen för pedagogiska utvecklare och lärare 
inom Lärosäten Syd: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halm-
stad, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds universitet, Malmö univer-
sitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet. De frågor vi 
ställde var följande: 

• Hur kan vi skapa en förändringskultur inom organisationen? 
• Hur kan vi bidra till ökad tillit inom organisationen? 
• Hur kan vi skapa ökad delaktighet i det pedagogiska  

utvecklingsarbetet? 
• Hur kan vi skapa en systematik kring det pedagogiska  

utvecklingsarbetet? 

Nedan följer ett antal nedslag i litteraturen rörande kultur, tillit, delak-
tighet och systematik kopplat till pedagogisk utveckling inom högre ut-
bildning. Dessa litterära nedslag utgör tillsammans med vårt runda-
bordssamtal grunden för vårt resonemang om vägen framåt för det pe-
dagogiska utvecklingsarbetet i högre utbildning.  
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Kultur 
Inom högre utbildning råder en oftast cementerad kultur kopplad till 
akademin som inte sällan har en långsam förändringshorisont. I förhål-
lande till högskolepedagogisk utveckling handlar kultur inom högre ut-
bildning oftast om inställningar av olika slag. I exempelvis de behörig-
hetsgivande kurserna i högskolepedagogik möter pedagogiska utveck-
lare bland annat lärare som utgör en kritisk enhet i förhållande till just 
dessa utbildningar där de menar att de inte blir bättre lärare för att de 
går dessa kurser. Detta är nödvändigtvis inte något de erfarit personli-
gen utan en slags inarbetad kultur de tagit med sig från samtal med kol-
legor. Denna skepticism bottnar inte sällan i en okunskap kring vad 
denna typ av utbildning innebär, och som pedagogisk utvecklare behö-
ver man förstå hur organisationen som högre utbildning utgör fungerar 
för att kunna arbeta med förändring över huvud taget. Mårtensson och 
Roxå (2016) utgår exempelvis från van Maanens modell med tre ”lin-
ser” för att förstå en organisation; strategisk design, politisk och kultu-
rell, och deras fokus ligger vid den tredje av dessa synsätt. Det finns, 
som författarna poängterar, ett flertal olika rådande kulturer, så kallade 
mikrokulturer, inom en organisation som högre utbildning och dessa 
mikrokulturer kan vara svåra att både förstå och förändra. Författarna 
menar att det är den akademiska lärarens dagliga praktik och kollegiala 
samvaro som har starkast inflytande på hur den individuella läraren re-
sonerar och agerar i relation till undervisning och studenters lärande. 
Det är därmed även mot denna kollegiala samvaro, mot dessa mikro-
kulturer, som man som pedagogisk utvecklare bör orientera sig för att 
skapa goda förutsättningar att lyckas med sina initiativ. Författarna me-
nar vidare att man bör designa och rikta pedagogisk utveckling inom 
högre utbildning på ett sätt som stöttar både den individuella läraren 
och de rådande mikrokulturer som denne ingår i (Mårtensson & Roxå, 
2016). Vill man åstadkomma förändring vad gäller kulturell hållning 
bör man således rikta sig till en grupp av lärare snarare än till individu-
ella lärare. 

Den syn på kultur som Mårtensson och Roxå ansluter sig till är kultur 
som en process (Ancona et al. 2009). Kultur, sett ur detta perspektiv, är 
“a set of meanings, and values shared by a group of people” (Alvesson 
2002, s. 29). Delade normer, uppfattningar, värderingar och traditioner 
inom en grupp styr meningsbärande processer och producerar vissa be-
teenden och produkter som på olika sätt särskiljer sig från andra grup-
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per. Kultur, enligt detta synsätt, konstrueras och upprätthålls då delakt-
iga agerar och interagerar, därmed etableras och införlivas över tid i en 
grupps gemensamma berättelse (Alvesson 2002; Ancona et al. 2009; 
Wenger 1999). En lärandekultur upprätthålls här av det som Mårtens-
son & Roxå (2014) kallar ”significant networks”, dvs de personer som 
du bjuder in till din undervisningspraktik. Engagemang för kvalitet 
inom lärande och undervisning inom högre utbildning följer således 
inte hierarkiska strukturer utan informella sådana genom socialisering 
och behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (Mårtensson & 
Roxå, 2016). Kultur konstrueras på detta sätt genom daglig interaktion 
och är i grunden kollegial och kontextuell. Det som präglar kultur i goda 
utbildningsmiljöer, hävdar Mårtensson & Roxå (2014), är tillit, ett po-
sitivt klimat, personligt ansvar, externa målsättningar och visioner och 
ett aktivt ledarskap. 

Tillit 
Gibbs beskrivning av hur det pedagogiska utvecklingsarbetet har för-
ändrats från att fokusera enbart på den enskilda läraren till att fokusera 
på lärarlag, institutioner och ledarskap speglar en ökad insikt om det 
organisatoriska förändringsarbetets natur inom högre utbildning 
(Gibbs, 2013; Clegg, 2009; Barnett, 2014; Saroyan & Trigwell, 2015; 
Englund, 2018). Att utveckling och förändring numera är en integral 
del av varje universitetslärares vardagliga praktik – från mikronivå, till 
mesonivå och slutligen till det strategiska arbetet på makronivå, som i 
sin tur länkar till anställnings- och meriteringsstrukturer och erkännan-
det av pedagogisk skicklighet (Englund, 2018; Leibowitz et al, 2015) – 
gör ansvarsfrågan komplex. För även om den akademiska läraren i allt 
högre grad förväntas bidra till en pedagogisk kvalitetskultur vid lärosä-
tet genom sitt professionella arbete (Mårtensson et al, 2014; Elken & 
Stensaker, 2018) och även om kopplingen mellan det pedagogiska ut-
vecklingsarbetet och kvalitetsarbetet uppmärksammas alltmer så visar 
studier att det krävs tillit för att ansvarighet ska leda till en reell kvali-
tetshöjning (Hoecht, 2006). 

Genom djupstudier med fokus på kvalitetssäkring, tillit, professionell 
autonomi och ansvarighet vid två lärosäten i Storbritannien, konstaterar 
Hoecht att kvalitetssäkring och transparens är viktiga komponenter i 
kvalitetsarbetet. Men, fortsätter han, om ansvarighet enbart krävs på ett 
håll (sk ”one-way accountability”) och om tillit inte uppmuntras så 
kvarstår enbart vad Power kallar ”rituals of verification” (Power, 
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1997). Hoecht menar att ett sådant kvalitetsarbete inte leder till ökad 
kvalitet utan enbart till ökade kostnader och i värsta fall till en försäm-
ring av innovativ undervisning och studenters lärande (Hoecht, 2018). 
Tillit, menar Hoecht, är en relation bestående av två eller fler parter där 
den ena parten bekänner sig till ett utbyte innan denne vet om den andre 
kommer att ge något åter. Fokus på detta utbyte sker inom en struktur 
av förhållanden där motiven för tillit är centrala. Hoecht’s syn på tillit 
ekar teoretiker som Coleman (1990) och Putnam (2000) vars resone-
mang om tillit utgår från att det är en tvåvägskommunikation där det 
finns förhandlingsutrymme gällande spelreglerna och där den andres 
autonomi aldrig undergrävs. En av lektorerna som Hoecht intervjuar 
uttrycker sig så här: 

I accept the need for some kind of standardisation. I think one 
thing which would ensure that standards are actually accepted 
and operated well would be if systems were designed closer to 
the shop-floor. Very few ordinary staff are asked about the im-
pact of regulations, systems and controls. . .This is very differ-
ent from the imposition of peer review as yet another artificial 
exercise in pretending we are self-monitoring because it means 
that people meet and talk in order to get the job done well, not 
in order to be able to tick yet another box on some bit of paper 
for the QAA community (s. 554). 

Villkoren för tillit inom en organisation är således en slags tro på den 
andras kunskap och professionalitet. Det som är intressant i detta reso-
nemang om tillit är att villkoren för att främja tillitsfulla förhållanden 
går att kopiera, oavsett kontext och individ (Coleman, 1990; Putnam, 
1995). Detta innebär att främjandet av tillit både kan och bör byggas in 
allt förändringsarbete inom högre utbildning för att främja utvecklandet 
av en kvalitetskultur (Dziminska et al, 2018). 

I en kvalitetskultur spelar den sociala motivationen en central roll för 
hur individer arbetar tillsammans (Tierney, 1988). Dziminska et al 
(2018) menar att en av de viktigaste komponenterna i en kvalitetskultur 
är tillit eftersom detta är nära kopplat till en organisationsidentitet och 
bemyndigande. Andra viktiga komponenter är ledarskap och kommu-
nikation (Dziminska et al, 2018). Medan ledare styr anställdas aktivite-
ter och management processer samt skapar arbetsteam så är kommuni-
kation ett ovärderligt verktyg för att identifiera värden och tron på att 
det går att bygga en kvalitetskultur. Medan Dziminska et al pekar på 
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vikten av tillit för att bygga en kvalitetskultur, menar andra att tillit till 
och med bidrar till ökad effektivitet inom en organisation (Luhmann, 
2000; Gambetta, 2000; Tyler & Degoey, 1995). Tierney menar också 
att tillit spelar en roll i risktagande (Tierney, 1988). 

Delaktighet 
Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete är mångfacetterat och svårde-
finierat (se exempelvis Land, 2001; Little & Green, 2012), inte sällan 
med anledning av att det pågår inom olika delar av ett lärosäte och ut-
förs av olika aktörer. Ofta sammankopplas dock högskolepedagogiskt 
utvecklingsarbete med högskolepedagogik och högskolepedagogisk ut-
bildning, och om att å ena sidan erbjuda olika typer av kompetensut-
veckling/fortbildning inom högskolepedagogiska och/eller (ämnes-) di-
daktiska områden för lärare, och att å andra sidan erbjuda olika former 
av stöd i specifika områden. Såldes handlar det om ett förändringsar-
bete av högre utbildning, vilket ofta landar på de pedagogiska utveckl-
ingsenheterna och de pedagogiska utvecklarna att utföra. Att genom-
föra förändringar inom högre utbildning är svårt och många, om inte de 
flesta, initiativ till förändring för att utveckla högre utbildning miss-
lyckas (Graham, 2012). Som pedagogisk utvecklare ställs man ofta in-
för komplexa situationer som inte sällan kräver väldigt mycket kompe-
tens inom en rad olika områden (Wright & Miller, 2000). Detta har till 
stor del att göra med frågan om legitimitet och delaktighet. De pedago-
giska utvecklingsenheternas legitimitet har visserligen förbättrats med 
åren, exempelvis beroende på forskningsanknytning (Edström, 2010), 
men har generellt sett varit avhängd dess placering i organisationen 
samt vilket ledningsstöd som givits. 

En annan aspekt på delaktighet har att göra med högskolepedagogiken 
i sig. Historiskt sett har lärare inom högre utbildning inte behövt någon 
vidare utbildning som just lärare, utan har lutat sig på sin ämnesexper-
tis. I detta avseende har den pedagogiska dimensionen av lärandet inte 
beaktats nämnvärt. I och med att SUHF 2005 kom med nationella re-
kommendationer gällande behörighetsgivande högskolepedagogisk ut-
bildning (vilka reviderades 2016) har denna bild förändrats gradvis och 
idag har i stort sett samtliga svenska lärosäten krav på behörighetsgi-
vande högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp (eller motsva-
rande). Detta har dock inte inneburit att övergången har varit friktions-
fri. Tvärtom så finns det exempelvis enligt Kelm (2011) ett motstånd 
inom högre utbildning att prova nya sätt för lärande, och när det gäller 
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rollen som pedagogisk utvecklare i förhållande till sina lärarkollegor så 
är det då svårt att inte hamna i ett normativt läge där ”jag/vi vet bäst” 
speglas. 

När det gäller legitimitet och deltagande så handlar det även om att ha 
god kännedom om hur högre utbildning struktureras och organiseras, 
om vilka regler som villkorar vad som är möjligt att göra och på så vis 
förstå vilket handlingsutrymme som finns inom högre utbildning vad 
gäller pedagogiskt utvecklingsarbete. Genom att skapa en medvetenhet 
om detta kan man som pedagogisk utvecklare också skapa förutsätt-
ningar för lärare att delta i och själva vara med att utveckla aktiviteter 
som svarar mot omgivningens bildningsmål för lärare inom högre ut-
bildning. Lave och Wenger (1991) diskuterar olika sorters deltagande, 
från perifert till centralt deltagande, och att en människa kan ingå i ett 
sammanhang, det vill säga medverka, utan att han eller hon egentligen 
deltar. Det kan handla om att man förnekas deltagande men det kan 
också handla om att man själv väljer att inte delta (Lave & Wenger, 
1991). Det är utifrån detta som de menar att lärandet är situerat, det vill 
säga sker inom ramarna för en specifik kontext och för en specifik situ-
ation. Deltagandet i olika aktiviteter kopplade till pedagogisk utveckl-
ing är oftast något som individuella lärare uppmanas att göra utan att få 
någon tid i sin tjänst för det, vilket är anledning till att dessa aktiviteter 
ofta prioriteras bort. Inte på grund av ointresse utan helt sonika bero-
ende på tidsbrist. I en studie kring digital kompetens kopplad till peda-
gogisk utveckling pekar lärare just på detta med tiden som en avgörande 
faktor för att ha möjlighet att kompetensutveckla sig eller inte (Sjöberg 
& Lilja, 2019). För att skapa legitimitet för lärares deltagande i peda-
gogiskt utvecklingsarbete är det därför av avgörande vikt att detta kopp-
las till tjänsteplanering och således ges tid för att utföra. 

Roxå och Mårtensson (2009) pekar på vikten av att diskutera sin under-
visningspraktik med kollegor och hur sällan detta sker i det vardagliga 
arbetet. Betydelsen av att samtala och samarbeta med kollegor kan inte 
nog betonas; det är när vi arbetar tillsammans som kreativiteten flödar 
genom och mellan personer och helheten blir större än summan av de-
larna (Sawyer, 2007). För att skapa ett varaktigt deltagande i pedago-
giskt utvecklingsarbete bör man således rikta sig mot grupper av lärare, 
snarare än till enskilda, med kontextbärande aktiviteter där man samlas 
runt ett gemensamt tema/mål eller runt en konkret arbetsuppgift. En sy-
nergieffekt av kollaborativa arbetsmoment där gruppens kombinerade 
expertis tas tillvara är att arbetet indirekt resulterar i kompetenshöjande 
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moment för individerna i gruppen. Detta i sin tur leder till en minskad 
sårbarhet för organisationen, då man inte längre är beroende av en en-
skild individs expertis. 

De senaste årens utveckling med ett ökat fokus på kvalitetsutveckling 
inom högre utbildning, har också lett till ett växande intresse för och 
krav på universitetslärares professionella utveckling (van Dijk et al., 
2020). Det är därför av vikt att skapa förutsättningar för lärare att delta 
i det pedagogiska utvecklingsarbetet, inte minst utifrån en utveckling 
av den egna lärarkompetensen, men också för det övergripande kvali-
tetsarbetet. Därför är det nödvändigt med forskning kring och stöd till 
universitetslärarnas professionella utveckling. 

Systematik 
Idén om att det högskolepedagogiska är en gemensam fråga för hög-
skolans personal och studenter och en viktig del av lärosätenas kvali-
tetsarbete är inte ny. Redan när Högskoleverket (HSV) skrev sin rap-
port Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling (2006:54) diskute-
ras behovet av systematik. HSV betonar att de pedagogiska projektme-
del som först Rådet för högre utbildning och därefter NSHU delat ut 
under första delen av 2010-talet visserligen hade gett resultat men kon-
staterar samtidigt att få lärosäten arbetar systematiskt med pedagogisk 
utveckling. HSV menar att lärosätena under perioden 2000–2005 i hu-
vudsak prioriterat utvecklingen av den behörighetsgivande utbild-
ningen och att de rekommenderade mål som Sveriges universitets- och 
högskoleförbund (SUHF) formulerat för den behörighetsgivande hög-
skolepedagogiska utbildningen har antagits av många lärosäten. Man 
noterar samtidigt att lärosäten sedan 2002 omorganiserat sin högskole-
pedagogiska verksamhet och att lärosäten själva bedömer att utbild-
ningen har lett till en ökad medvetenhet och ett ökat intresse för peda-
gogiska frågor. HSV noterar som en trolig orsak det utökade ansvaret 
på detta område, som då skrevs in i högskoleförordningen. Men om 
vissa satsningar gjorda av Rådet för högre utbildning hade lett till ett 
ökat intresse för undervisning och till en kunskapsuppbyggnad inom 
det högskolepedagogiska området, och att det på några lärosäten pågår 
arbete med att utveckla system för uppföljning och utvärdering, betonar 
HSV att få lärosäten har dragit några slutsatser kring effekter av det 
pedagogiska utvecklingsarbetet och att det alltjämt saknas en systema-
tisk uppföljning eller utvärdering av det pedagogiska utvecklingsar-
betet och utbildningen. Man menar att resultat från uppföljningar skulle 
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kunna utgöra underlag för strategier och riktlinjer vid lärosätena och 
nationellt. HSV rekommenderar att regeringen bör överväga att efter-
fråga sådana uppföljningar, till exempel vart tredje år i samband med 
årsredovisningen. Ytterligare en viktig fråga som lyfts är värderingen 
av de pedagogiska meriterna i förhållande till de vetenskapliga. 

Avsaknaden av systematik som lyfts i Lärosätenas arbete med pedago-
gisk utveckling (2006:54), nämns i ytterligare en rapport från HSV som 
kommer samma år, Utbildning på vetenskaplig grund - röster från fältet 
(2006:46), men här ur perspektivet en forskningsbaserad undervisning. 
I ljuset av frågan på vilket sätt forskningsanknytning av utbildningen 
utformas vid ett antal lärosäten i Sverige (en empirisk studie av hur stu-
denter, lärare och utbildningsansvariga i den svenska högskolan ser på 
frågan om forskningsanknytning av utbildning) konstateras att det både 
utbildningspolitiskt och inom akademin finns en stark uppslutning 
kring värdet av en forskningsanknuten utbildning. Vikten av en veten-
skapligt grundad undervisning gäller oavsett ämne, lärosäte eller om 
lärarna själva är forskarutbildade. Argumenten handlar dels om att för-
medla forskningens aktuella kunskap, dels om att bibringa studenterna 
ett kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga och andra färdigheter 
som utmärker ett vetenskapligt förhållningssätt. Samtidigt konstateras 
att det råder ett hot mot detta i och med den högre utbildningens dra-
matiska expansion. 

Trots att dessa rapporter tidigt noterade avsaknaden av systematik inom 
det pedagogiska utvecklingsarbetet så har utvecklingen av en sådan 
systematik dröjt. I stället har systematik som begrepp förknippats med 
kvalitetsarbetet, ett fenomen som tog fart i samband med reformer och 
förändringsinitiativ som betonade det ökade behovet av autonomi 
(Stensaker och Harvey, 2011). Den omfattande avregleringen resulte-
rade nämligen i ökade redovisningskrav gällande mål och resultatstyr-
ning och innebar ett ökat fokus på̊ kvalitetssystem och kvalitetsrelate-
rad utveckling på̊ lärosätesnivå (Pelik, 2016; Nygren, 2018). Dessa re-
dovisningskrav kom snabbt att dominera svensk utbildningspolitik och 
den offentliga debatten kring högre utbildning (Nygren, 2018). Empi-
riska studier visade tidigt att de ökade redovisningskraven inom högre 
utbildning hade effekt, men att dessa effekter främst kunde relateras till 
styrning och redovisningsansvar (Stensaker, 2008; Stensaker och Har-
vey, 2011). Det gick helt enkelt inte att spåra några kvalitetshöjande 
förändringar vad gäller studenters lärande eller förbättringar i lärande 
och undervisning som ett resultat av det organiserade kvalitetsarbetet 
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(Harvey & Newton 2004; Rosa et al, 2006) och kvalitetsarbetet var 
alltjämt frikopplat från den akademiska lärarens vardagliga praktik 
(Stensaker, 2008; Stensaker & Harvey, 2011; Ozga, 2011; Mårtensson 
et al, 2014 och Cardoso et al, 2016). Stensaker har pekat på metodolo-
giska brister som orsak till att kvalitetsarbetet inte har lyckats visa kva-
litativa förbättringar vad gäller lärande och undervisning men menar 
samtidigt att det stora problemet är en rad antaganden som har styrt 
kvalitetssäkringsarbetet världen över (2008). Dessa antaganden inklu-
derar idén om att kvalitet är ett väl avgränsat och mätbart problem som 
kan lösas och att det enkelt går att komma överens om syfte och mål i 
kvalitetspolicyer. De inkluderar också̊ tron om att organisatorisk för-
ändring kan ske som en konsekvens av hierarkisk kontroll, tillämpning 
och teknisk support (Stensaker, 2008). Denna sk “top-down” imple-
mentering av ett kvalitetssäkringssystem och dess starka fokus på by-
råkratiska processer och rutinmässiga teknikaliteter, kan beskrivas som 
en närmast rationell process där resultaten ska matcha policyns ur-
sprungliga mål och indikatorer (Stensaker, 2008). Ett sådant system 
förutsätter förstås att dess målgrupp, dvs akademiker och studenter, inte 
påverkar processen (Stensaker, 2008), vilket betyder att utrymme för 
tolkning och översättning i rådande kontext saknas. 

Den nya kvalitetssäkringsmodell som UKÄ presenterat för åren 2017–
2022 lägger särskilt fokus på̊ lärosätenas egna interna utvecklingsarbete 
med att säkra kvaliteten. Genom att koppla kvalitetssäkringspolicyer 
närmare institutionella mikrokulturer (Mårtensson et al, 2014) blir kva-
litetsarbetet inte bara en gemensam fråga för hela lärosätet, utan det 
finns konkreta möjligheter för akademiker och studenter att påverka 
processen. Därmed har fokus i det systematiska kvalitetsarbetet för-
skjuts från enbart kvalitetssäkring till kvalitetsutveckling. Snarare än 
att enbart titta på interna och externa policyer, processer och system 
som utformats för att nå, underhålla och förbättra kvaliteten finns det 
utrymme för individens utveckling och lärande, kunskap, förmågor och 
potential såväl som på̊ kvalitetsförbättring på̊ lärosätesnivå (Harvey 
2004–2016). Kvalitetsutveckling har ett starkt utvecklingsfokus och tar 
sin ansats i processer som främjar studenters lärande (Handbook by The 
Quality Assurance Agency for Higher Education Scotland, 2003). Detta 
kräver att det högskolepedagogiska utvecklings-arbetet inte bara blir en 
aspekt i det systematiska kvalitetsarbetet (en ruta som ska kryssas i) 
utan att lärosätet främjar och formar ett övergripande pedagogiskt kva-
litetsarbete som ger en systematik till gemensamma insatser för att för-
bättra kvaliteten för vår pedagogiska verksamhet. 
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Vägen framåt – pedagogiskt kvalitetsarbete 
Om vi utgår från att de aspekter som lyfts i detta paper – kultur, tillit, 
delaktighet och systematik – kan bidra till ett långsiktigt och hållbart 
pedagogiskt utvecklingsarbete, hur ser då vägen framåt ut? Under vårt 
rundabordssamtal noteras det att vi först och främst bör bejaka det fak-
tum att dessa fyra aspekter kräver olika typer av åtgärder och tar olika 
lång tid. Om systematik och delaktighet har en kortare tidsaxel, så tar 
det längre tid att förändra en kultur och bygga tillit. Det krävs också, 
vilket litteraturen i fältet visar, att vi anammar en syn på det pedago-
giska utvecklingsarbetet som en integrerad del av kvalitetsarbetet, och 
det pedagogiska kvalitetsarbetet måste ses som ett gemensamt ansvar - 
från den individuella läraren på mikronivå, till kollektivet på institut-
ionen på mesonivå och slutligen till den strategiska nivån, som är kopp-
lad till pedagogisk meritering och pedagogisk skicklighet. 

Vi ser att det i ett pedagogiskt kvalitetsarbete är viktigt att bejaka den 
dagliga interaktionen och det kollaborativa samarbetet mellan lärare på 
mesonivå. I denna process är ledarskap och kommunikation centrala 
komponenter. Mårtensson och Roxå (2015) menar att stöttning och en-
gagemang av ledare på institutionsnivå, såsom programansvariga, 
främjar utveckling av lärande och kvalitetskulturer. Här finns en stor 
utvecklingspotential, särskilt då det har visat sig att just inbjudan till 
engagemang och påverkan som är den stora skillnaden mellan kvalitets-
säkring och kvalitetsutveckling (Kastelliz et al, 2014; Williams, 2016). 
Ägandeskap och möjlighet att påverka förändringsarbetet är således av 
största vikt för att väcka engagemang och skapa legitimitet (Hopbach, 
2007; Nygren, 2018). Detta resonemang berör även lärarkollektivet på 
mesonivå. Som flera pekar på under vårt rundabordssamtal, och som 
litteraturen visar, så är det med fokus på kollektivet snarare än det en-
skilde individen som ett pedagogiskt utvecklingsarbete har en verklig 
kvalitetsutvecklande effekt. Här är deltagarna vid rundabordssamtalet 
noga med att poängtera vikten av att lärarna är med i lärprocessen från 
början; att pedagogiskt kvalitetsarbete handlar om att arbeta processrik-
tat med lärare över tid. Det handlar också om, påpekar en av deltagarna, 
om insikten att kultur är en process och att det finns olika strukturer att 
arbeta med. Kulturbegreppet spelar också olika roll beroende på vilken 
roll och position du har som pedagogisk utvecklare. Det krävs en insikt 
om denna komplexitet. 
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Men ett pedagogiskt kvalitetsarbete kräver också en annan syn på orga-
nisatorisk förändring, som inte kan ske som en konsekvens av hierar-
kisk kontroll, tillämpning och teknisk support. Snarare kräver det ett 
slags ömsesidigt utbyte där akademikernas acceptans och aktivt bidra-
gande är av största vikt (Gosling & D’Andrea & 2001). Det krävs, med 
andra ord, tillit till den enskilde och till lärarkollektivet, såväl som till 
ledningen på den strategiska nivån. Men för att förändringsarbetet ska 
bli varaktigt, måste det också finnas en balans mellan formella organi-
satoriska strukturer och kulturella karaktärsdrag och akademiska mål 
som är balanserade inom lärarkollektiven (Mårtensson et al, 2014). Det 
är först när strukturer och system på samtliga nivåer upprätthåller det 
pedagogiska kvalitetsarbetet som det också blir legitimt – och det är 
först då som det kan bli varaktigt och bidra till en kvalitetskultur. Vägen 
framåt för att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart pedago-
giskt utvecklingsarbete för studenters lärande och för en högre utbild-
ning som håller hög kvalitet är därmed att se det som ett pedagogiskt 
kvalitetsarbete och att skapa förutsättningar för utvecklingen av kultur, 
tillit, delaktighet och systematik inom organisationen. 
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