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Högskolepedagogisk debatt 10 år  
– en något försenad jubileumstext 

Johan Landgren 

Var är debatten? 

Med lite skarvning skulle man kunna säga att det i år är tio år sedan 
det första numret av Högskolepedagogisk debatt publicerades. Visser-
ligen kom det ett nummer redan 2010, men eftersom den nuvarande 
redaktionen inte ville missa en chans att fira detta jubileum så be-
stämde vi oss helt sonika för att det numret endast var ett pilotnummer 
inför det som komma skulle: Nummer 1 2012.  

Redaktör för detta nummer var Göran Brante, som då arbetade som 
lektor i pedagogik vid högskolan. Jag ringde upp Brante för att höra 
vad han hade för minnen av den här tiden. Han berättade bland annat 
att arbetet med tidskriften var stimulerande. Detta då han brann för 
högskolepedagogiska frågor som exempelvis alla studenters rätt till 
utbildning på pedagogisk grund. Samtidigt var det lite av ett ensam-
arbete, då han inte bara hade ett innehållsligt ansvar utan också gjorde 
tidskriftens layout och redigerade texterna. Vid den här tiden hade han 
börjat arbeta deltid vid Göteborgs Universitet och mycket av redige-
ringsarbetet skedde på tåget mellan Kristianstad och Göteborg. När 
Brante 2013 avslutade sin tjänst på högskolan övergick redaktör-
skapet till LärandeResursCentrum (LRC), nuvarande Bibliotek och 
Högskolepedagogik (BHP), där det sedan dess är beläget. 

Tidskriften har sedan starten varit nära knuten till den högskolepeda-
gogiska utvecklingsverksamheten. Numret från 2010, som enbart in-
nehåller bidrag av LRC-personal, var en produkt av detta. I förordet 
beskriver redaktören Lena-Pia Carlström Hagman tidskriftens syfte 
och inriktning på följande sätt: 
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att inom utbildning, undervisning och lärande 

• stimulera till idéer och utvecklingsarbete, debatt och förny-
else på Högskolan Kristianstad, 

• informera om aktuella företeelser på det högskolepedago-
giska fältet, såväl lokalt på den egna högskolan som nationellt 
och internationellt, 

• erbjuda ett forum för presentation av egna utvecklingsprojekt 
och inbjuda till diskussion kring dem (Carlström Hagman 
2010). 

Vad som gjorde att det första numret inte fick någon uppföljare förrän 
två år senare är inte helt enkelt att härleda. Till viss del har det säkert 
att göra med att tidskriftens utgivare, LRC:s dåvarande chef Christina 
Jönsson Adrial, och ovan nämnda redaktör, lämnade avdelningen. 

När Göran Brante 2011 fick frågan av den nytillträdde chefen Anna 
Brümmer om han ville överta redaktörskapet så minns han det som att 
den högskoleövergripande debatten om pedagogiska frågor var i prin-
cip obefintlig. Inte för att det inte pratades om pedagogik inom re-
spektive ämne, utan för att det saknades utbyte över ämnesgränserna. 
I förordet till nummer 1 2012 beskriver han sin ambition med tidskrif-
ten på följande sätt: 

Högskolepedagogisk debatt är främst en intern journal och 
ger förutsättningar för att diskutera högskolepedagogiska 
frågor. Inriktningen är därmed bred. Jag menar att det kan 
ses som positivt då de olika traditioner som existerar inom 
högskolan kan medföra samverkanseffekter när alternativa 
förslag på vanliga problematiker diskuteras (Brante, 2012). 

 
Med de orden var debatten i gång. 

Vad är det vi debatterat?  
Om vi tittar på de arton nummer (detta medräknat) som getts ut är det 
tydligt att en del frågor och begrepp återkommer med jämna mellan-
rum, medan andra har sin storhetstid. Till de återkommande kan man 
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räkna akademiskt skrivande, handledning och olika typer av student-
aktivt lärande. Däremot är det ett tag sedan vi kunde läsa något om 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), tillgänglighet och kvalitetsut-
värdering. 

Inte minst den första av dessa är ett intressant exempel, då VFU ut-
gjorde ett av de viktigaste temana under tidskriftens första år. Därtill 
är VFU en av hörnstenarna i högskolans profil. HKR marknadsför sig 
till exempel med att vara det enda lärosäte som erbjuder VFU i alla 
grundutbildningar, att ”nära till jobb är Högskolan Kristianstads 
främsta visionsbild” och att högskolans studenter är ”anställningsbara 
och väl förberedda för arbetslivet” (Högskolan Kristianstad, 2022). 
Utifrån det är det lite märkligt att få artiklar sedan temanumret 2015:2 
har handlat om detta. 

En person som var med redan vid uppstarten av Högskolepedagogisk 
debatt, samt var starkt drivande i frågor som rörde VFU, var Leif 
Karlsson. Leif är numera pensionär, men har fortfarande uppdrag som 
pedagogiskt sakkunnig vid flera lärosäten i landet. Jag träffade honom 
för en intervju om hans tankar gällande dessa frågor. 

Leifs intresse för VFU växte fram medan han arbetade med sin dok-
torsavhandling Folkhälsopedagogen söker legitimitet: ett möte mel-
lan pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning (Karlsson, 2004). I 
avhandlingen undersöker han just spänningsfältet där professionsut-
bildningar möter akademi, något han så här tjugo år senare fortfarande 
ser stort behov av att diskutera. Under intervjun poängterar han att 
den högre utbildningen måste erkänna och hantera att det finns pro-
blem med akademiseringen av professionsutbildningar: ”Vi måste 
fråga oss varför akademiseringen är viktig och hur studenterna kan 
dra nytta av den”. Han menar att en väg till detta är att inse att ”det 
akademiska, rent rationellt och samhällsekonomiskt, behöver vara en 
viktig bit av den professionella kompetensen”. 

Tydligt är att det går att se hur beslut och händelser såväl lokalt på 
högskolan som i omvärlden på olika sätt påverkat den högskolepeda-
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gogiska debatten. Som exempel har det högskolepedagogiska intres-
set för VFU svalnat sedan Leif slutade, samtidigt som andra frågor 
tagit plats på agendan. 

Särskilt tydligt blir det kanske gällande de tre nummer som utkom i 
svallvågorna av coronapandemin. 2020 och 2021 utkom endast ett 
nummer per år. Det första med temat ”På spaning efter framtidens 
lärmiljö” och det andra med temat ”Omställning”. Till samma kate-
gori kan läggas det första numret för 2022, med temat ”Framtidens 
lärarroll”. 

Om pandemi är det begrepp som styrt mycket av den högskolepeda-
gogiska debatten under de första åren på 20-talet, så kan kvalitet sägas 
vara ett av de begrepp som bäst sammanfattar debatten på 10-talet. En 
avgörande händelse för detta är när Sverige 2014 uteslöts ur det euro-
peiska nätverket för kvalitetsgranskning, European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA). En annan när EU:s 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area (ESG) publicerades 2015. 

I samband med detta kom Högskolepedagogisk debatt ut med ett num-
mer med temat ”Kvalitetsutvärdering av högre utbildning”, ett om-
råde som dåvarande redaktör Ulrica Skagert i förordet beskriver som 
något som har varit ”aktuellt inom högskolevärlden under en längre 
tid” och ”påverkar i vilken riktning högre utbildning i Sverige rör sig” 
(2014). Vidare jämför Skagert den svenska utvecklingen med den in-
ternationella och pekar på att kvalitetsarbetet internationellt har skiftat 
fokus från att till största del handla om kvalitetsutvärdering och 
kvalitetssäkring till att också lägga stor vikt vid kvalitetsutveckling. 

Efter sex år utanför ENQA valdes Sverige 2020 åter in som fullvärdig 
medlem av nätverket, då de brister som tidigare funnits, bland annat 
gällande kvalitetsutveckling, bedömdes åtgärdade (Samuelsson, 
2020). 

Vid Högskolan Kristianstad har åren 2014 och framåt inneburit ett 
intensivt arbete med olika aspekter kring kvalitetsarbete, inte minst 
med fokus på kvalitetsutveckling. En som i hög grad varit inblandad 
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i detta är högskolans kvalitetsutvecklare Johanna Grönroos. Jag träf-
fade henne för ett samtal om kvalitet inom högre utbildning. 

Johannas intresse för kvalitetsfrågor tog fart när hon 2014 utnämndes 
till programområdesansvarig för Landskapsvetarprogrammet. Under 
ett par år därefter arbetade hon intensivt med att utveckla programmet, 
med utgångspunkt från begrepp som studentaktiverande undervisning 
generella akademiska kompetenser och konstruktiv länkning. 2018 
tog hon steget över till stödverksamheten för att bidra i arbetet med 
att ta fram ett kvalitetssystem för högskolan. 

Trots ett inte alltid helt lätt uppdrag lyckades arbetsgruppen året efter 
presentera ett system som sedermera fick högsta betyg i Universitets-
kanslersämbetets utvärdering. Särskilt uppskattat i utvärderingen var 
att kvalitetssystemet var tydligt kopplat till högskolans verksamhets-
utvecklingssystem, samt att det visade på en genomgripande kvali-
tetskultur på högskolan. Just dessa två aspekter är också de som Jo-
hanna lyfter fram som avgörande för systemets användbarhet. Hon 
menar att det, rätt använt, skapar en rörelse där verksamhetens ut-
vecklingsbehov synliggörs i den årliga kvalitetsrapporten, därifrån 
överförs till kommande års verksamhetsutvecklingsplaner (VUP) och 
på så sätt blir synliggjorda och behandlade i den löpande verksam-
heten. 

Samtidigt är hon medveten om att det inte alltid fungerar på det sätt 
som är tänkt. Högskolan är en arbetsplats med högt tempo, och inte 
sällan händer det att det långsiktiga kvalitetsarbetet blir uppskjutet på 
grund av mer akuta arbetsuppgifter. Det kan till exempel leda till att 
avdelningars VUP:ar behöver tas fram utan tillräcklig koppling till 
den högskoleövergripande VUP:en eller till relevanta kvalitetsrappor-
ter. Men i grunden menar hon att kvalitetssystemet är väldigt använd-
bart, och att det fortsatta arbetet främst handlar om att ”förenkla och 
förtydliga” de nuvarande processerna, med fokus på kvalitetsutveckl-
ing. 

Ett annat begrepp som skulle kunna aspirera på titeln störst avtryck 
inom högre utbildning under 2010-talet är digitalisering. En intressant 
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aspekt med det är dock att digitaliseringen lever en förhållandevis un-
danskymd roll i Högskolepedagogisk debatt. Det finns exempelvis 
inget dedikerat temanummer åt det, trots att det skett enormt stora för-
ändringar på området under det senaste decenniet. Samtidigt ska det 
tilläggas att det är få nummer som inte har med något inlägg om digi-
talisering. Det finns alltså med som en kännbar underström, men är 
sällan det vi pratat mest om. 

Varför har det blivit så? Jag stämde träff med Åsa Kronkvist, som 
sedan 1997 har arbetat på högskolan med att erbjuda pedagogisk kom-
petensutveckling gällande digitala verktyg. Först inom olika IT-pro-
jekt, därefter som adjunkt på lärarprogrammen och sedan 2008 som 
IKT-pedagog på BHP (tidigare LRC). Därtill var hon en av de dri-
vande krafterna i skapandet av LRC. 

Åsa menar att frånvaron av texter om digitalisering nog kan ha att göra 
både med synen på teknisk utveckling inom akademin och på vilka 
som arbetat med digitaliseringen. Den snabba utvecklingen har inte 
hunnit forskningsanknytas i någon större utsträckning, samtidigt som 
det främst är det praktiska arbetet med de digitala verktygen som legat 
på IKT-pedagogernas bord. Och av detta har det, sedan Åsa kom till 
högskolan, funnits ett stadigt växande behov. Ett behov som i och med 
pandemin exploderade. 

Många är de som påpekat att det var tur i oturen att pandemin inte slog 
till fem år tidigare. Då byggde mycket av IKT-pedagogernas arbete 
på individuell handledning och campusförlagda workshoppar. Därtill 
var ord som lärplattformar och medieservrar bara abstrakta begrepp i 
de flesta lärares och studenters vardag. Men redan vid den tiden hade 
Åsa och hennes kollegor insett att de behövde ställa om sin verksam-
het för att möta behoven av en alltmer genomgripande digitalisering. 
Under flera år byggde de upp ett stort digitalt material för såväl lärare 
som studenter, där de i sin egen takt kunde lära sig om allt från att 
digital examination till att göra snygga presentationer. ”Det var verk-
ligen en överlevnadsfaktor”, konstaterar Åsa så här i efterhand. 

Medan många perspektiv och begrepp har sin uppgång och sitt fall är 
det några som aldrig tycks gå ur tiden. Det främsta av dessa är kanske 
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hur man som lärare ska förhålla sig till studenters akademiska skri-
vande. I Högskolepedagogisk debatt går det att spåra i de flesta num-
mer. Flera av dem har också tematiskt tagit sig an skrivandet utifrån 
olika aspekter. Därtill kommer 2023 års första nummer ha temat Aka-
demisk litteracitet. 

En av de lärare på högskolan som ägnat skrivandet stort intresse är 
Ann-Sofi Rehnstam-Holm, professor i mikrobiologi och sedan flera 
år en del av tidskriftens redaktion. Hennes första bidrag i den högsko-
lepedagogiska debatten publicerades i första numret av tidskriften och 
hade titeln ”Att handleda akademiskt skrivarbete” (Rehnstam-Holm, 
2012). Jag träffade henne för att höra hennes tankar om högskolepe-
dagogik och akademiskt skrivande. 

Hon berättade att det mest var en slump att hon började intressera sig 
för detta, då hon i första hand kom till högskolan för att ägna sig åt 
forskning inom sitt specialområde: mikrobiologi. Rätt snart blev hon 
alltmer indragen i undervisningen och när hon efter ett par år var med 
och startade upp Biomedicinska analytikerprogrammet blev det tyd-
ligt för henne att skrivandet behöver vara en central del av alla utbild-
ningar. Detta då det idag är en färdighet som efterfrågas ”inom nästan 
alla yrken”. Samtidigt såg hon att många av studenterna varken hade 
tillräckliga förkunskaper eller någon större motivation av att utveckla 
sitt skrivande. De skulle ju bli biomedicinska analytiker och inte skri-
benter. 

Dessa problem är något som syns i flera av tidskriftens bidrag, inte 
minst de som utgör 2015 års första nummer: ”Akademiskt språkbruk”. 
Det är också något som många lärare på högskolans har vittnat om. 
Under åren har också många insatser gjorts för att underlätta för såväl 
studenterna att skriva bättre som för att ge lärarna redskap för att 
stödja studenterna i deras skrivande, vilket visar sig genom mängden 
av bidrag som kommit in till tidskriften. Inget tyder heller på att in-
tresset är i avtagande, vilket gör att vi kan se fram emot många intres-
santa bidrag om studenters språk- och skrivutveckling också fram-
över. 
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En titt in i spåkulan 

Att språk- och skrivutveckling är ett ämne vi kommer att återkomma 
till är knappast en högoddsare. Flera av de intervjuade nämnde det 
som en fortsatt stötesten för högre utbildning. Men vad finns det för 
andra perspektiv som kan tänkas bli viktiga framöver? Jag frågade de 
intervjuade och fick ett par olika svar. 

Göran Brante lyfte bland annat att den distinktion som ofta görs mel-
lan ämnesdidaktik och allmän didaktik är något som högskolepedago-
giken borde intressera sig mer för. Detta då det är ett problem att 
många discipliner stänger in sig i ämnesdidaktiska traditioner istället 
för att öppna upp sig för nya pedagogiska perspektiv, vilket han menar 
kan leda till att studenterna inte får en så god utbildning som de för-
tjänar. Det han vill poängtera är vikten av att ”alla lärare har en god 
pedagogisk grund”. För den som vill fördjupa sig i argumentationen 
rekommenderas läsning av artikeln ”Allmän didaktik och ämnesdi-
daktik - en inledande diskussion kring gränser och anspråk” (Brante, 
2016). 

Leif Karlsson pekar på att han skulle vilja se ett tydligare lyft av 
blicken från den individuella lärarens kompetensutveckling till hur or-
ganisationer som helhet kan utvecklas. Inte för att individens utveckl-
ing inte är viktig, utan för att den kompetensutveckling som ges ska 
utmynna i varaktiga effekter. Samtidigt menar han att det har tagits 
många bra initiativ på senare tid, som exempelvis genomförandet av 
karriärstegen för pedagogisk meritering och ett större hänsynstagande 
till pedagogiska aspekter vid nyanställning och befordran. Han menar 
att det nu är upp till organisationerna att ”svara på de förändringar 
som gjorts så att de ger praktisk utkomst för studenternas lärande”. 

Han menar också att krocken mellan den akademiska kulturen och den 
praktiska kulturen ute på studenternas blivande arbetsplatser förtjänar 
mer uppmärksamhet, inte minst inifrån akademin. Akademin behöver 
bli bättre på att förklara för sig själv, och i förlängningen för studen-
terna, vad de akademiska värdena och metoderna har för relevans. 
Som exempel tar han upp kritisk reflektion, som han menar att från en 
viss utgångspunkt skulle kunna ses som ” ett hinder i arbetslivet”, men 
som annorlunda använt också ”skulle kunna vara något positivt”. 
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Också Johanna Grönroos lyfter kopplingen till arbetslivet utanför 
högskolan som något som behöver större fokus. Hon menar att det 
finns en stor potential till ömsesidigt utbyte mellan näringslivet, den 
offentliga sektorn och högskolan, och ser gärna att högskolan blir 
bättre på att ge ”mikrokurser” i olika ämnen, som en del av samver-
kansuppdraget och det livslånga lärandet. Detta tror hon skulle gynna 
såväl högskolans medarbetare, som nuvarande och tidigare studenter. 

När Åsa Kronkvist blickar in i framtiden har hon tre förhoppningar. 
Den första är att högskolan får tillgång till digitala pedagogiska verk-
tyg som är kompatibla med GDPR-lagen. När lagen kom 2018 ”var 
det som att en våt filt lades över nästan all digital pedagogisk utveckl-
ing”. I princip alla de lättanvända och lättillgängliga verktyg som 
fanns var inte längre lagliga att använda för en myndighet som högs-
kolan. För att använda hennes egna ord: ”Den enorma paletten vi hade 
blev reducerad till en liten ask med kritor”. Hon beskriver det som att 
hon nu gått hela varvet runt och berättar en ”lite komisk och lite tra-
gisk” anekdot. Det första hon gjorde när hon började på högskolan var 
att konstruera en minikurs om hur man kan arbeta kreativare i Power-
point. I samband med intervjun grunnar hon på följande: ”Kan man 
inte göra något häftigt med Powerpoint, så att det blir det ultimata 
samarbets- och berättarverktyget?”. 

Åsas andra förhoppning är att högskolan ska bli bättre på att ta hand 
om sina nyanställda lärare. Hon påpekar att de ”har så oerhört mycket 
att navigera i”. Inte bara gällande pedagogiska frågor, utan också gäl-
lande de digitala verktyg som lärarna behöver kunna för att genomföra 
sin undervisning. 

Och slutligen den tredje förhoppningen: att vi ska sluta definiera di-
gitalisering som något fristående och främmande och i stället ser den 
för vad den numera är: en oundviklig och integrerad del av alla våra 
verksamheter. 

Också Ann-Sofi Rehnstam-Holm lyfter fram det digitala som något 
”som är här för att stanna”. Den främsta utmaningen med detta menar 
hon blir att aktivera studenterna, ”att få till det här studentcentrerade 
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lärandet” samtidigt som vi anpassar oss till den nya digitala värld där 
de flesta utbildningar kommer ges i hybridform. 

Därtill menar hon att en stor utmaning för högskolepedagogiken är att 
engagera fler lärare. Att få fler att känna att det här med högskolepe-
dagogik är något viktigt. Och att vi på så sätt kan skifta fokus från 
studenternas eventuella brister till vad vi kan göra förbättra undervis-
ningen. 

Som exempel på detta ser hon den pågående utvecklingen av den hög-
skolepedagogiska akademin till att ta en mer aktiv roll i det högsko-
lepedagogiska samtalet. Hon lyfter också vikten av att Högskolepeda-
gogisk debatt får fortsätta vara ett praktiknära och i första hand lokalt 
forum för alla på högskolan som är intresserad av pedagogik. Frågan 
är, avslutar hon, om det inte skulle kunna bli ”mer av diskussioner, 
mer av debatt” i den? 

Med de orden är det väl lämpligt att runda av den här jubileumstexten 
med ett fyrfaldigt leve för tioåringen: Hurra, hurra, hurra, hurra! Detta 
med förhoppningen att de kommande tio åren blir minst lika intres-
santa och fruktsamma som de som just passerat. 
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