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NÅGRA ORD FRÅN REDAKTÖREN 
Högskolepedagogisk debatt från Högskolan Kristianstad har nu fyra år 
på nacken och med detta tidiga höstnummer är redaktionen helt ny. Vi 
består av två representanter från vardera sektionen och två represen-
tanter från LärandeResursCentrum (LRC). Irene Persson, som under-
visar på sjuksköterskeprogrammen och har stort kunnande inom verk-
samhetsförlagd utbildning (VFU) och Timurs Umans, lärare i internat-
ionell business och marketing med ansvar för internationaliseringsfrå-
gor, representerar sekt ionen för hälsa och samhälle. Camilla Fors-
berg, språkligt inriktad pedagog med särskilt intresse för skola och 
studenters skrivande och Vanja Lozic, med stor kunskap om skolvärl-
den ur ett sociokulturellt perspektiv, representerar Sektionen för lä-
rande och miljö. Åsa Kronkvist, IKT-pedagog med fokus på datorns 
möjligheter för samarbete och skapande, finns på LRC, och det gör 
också redaktören, Ulrica Skagert, högskolepedagogisk utvecklare med 
särskild kompetens inom akademiskt skrivande på engelska. Med 
denna nya redaktionssammansättning önskar vi få med bredden av 
hela högskolans utbildningar och verksamheter. Vi på redaktionen är 
öppna för förslag till kommande nummer från alla områden så länge 
det har en koppling till pedagogisk utveckling, undervisning och lä-
rande. Tveka inte att höra av er till någon av oss eller till redaktionens 
e-post, hpdebatt@hkr.se 
        Att skriftserien delvis syftar till att vara ett led i att förverkliga 
målet om att Högskolan Kristianstad (HKR) ska bli nationellt erkänd 
för pedagogisk utveckling ligger fast sedan första numret. Det gör 
också de övergripande målen att inom fältet utbildning, undervisning 
och lärande 

• stimulera till idéer och utvecklingsarbete, debatt och förnyelse 
på HKR  

• informera om aktuella företeelser på det högskolepedagogiska 
fältet, såväl lokalt som nationellt och internationellt  

• erbjuda ett forum för presentation av utvecklingsprojekt och 
inbjuda till diskussion kring dessa. 
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I nuvarande temanummer kring kvalitetsutvärdering av högre utbild-
ning har vi fokuserat på något som har varit aktuellt inom högskole-
världen under en längre tid, och som i samband med stundande riks-
dagsval säkert återigen kommer att bli föremål för tuff debatt. Det 
nationella kvalitetsutvärderingssystemet är en stor och komplex fråga 
och det påverkar i vilken riktning högre utbildning i Sverige rör sig. I 
detta nummer kommer ni att kunna läsa om en rad olika erfarenheter 
av utvärderingssystemet. Här finns röster från flera håll inom HKR 
med ett brett perspektivspektrum på temat. Vi hör rektor som deltar i 
politiska diskussioner på nationell nivå, vicerektor som övergripande 
organiserar utvärderingsarbetet på högskolan, en programområdesan-
svarig som har organiserat arbetet lokalt för sitt område samt två lä-
rare som arbetat med utvärdering av de egna utbildningarna och som 
fått vara med om att bli bedömda. Dessa personer ger intressanta be-
rättelser om vad systemet får för effekter i realiteten och synpunkter 
på hur arbetet har fortskridit under utvärderingsprocesserna. Vi hop-
pas att de diskussioner som förs i dessa texter ska ge en ökad insikt i 
frågan om det svenska kvalitetsutvärderingssystemet och att vi för 
framtiden ska kunna dra lärdom av det arbete som genomförts på hög-
skolan.  
        Internationellt talar man numer i riktning mot kvalitetsutveckling 
och inte kvalitetssäkring som kanske det svenska systemet mest foku-
serat på. Kvalitetsutveckling pekar i riktning mot förbättringsarbete 
för alla snarare än att betygsätta bra eller dålig och skilja ut utbild-
ningar. Detta blev mycket tydligt på den stora internationella högsko-
lepedagogiska konferensen ICED (The International Consortium for 
Educational Development med partners i 23 länder världen över), som 
jag hade förmånen att få medverka vid i Stockholm 16-18 juni i år då 
Swednet (det svenska högskolepedagogiska nätverket) och Karolinska 
institutet stod för värdskapet.  
        I detta nummer har vi också uppmärksammat årets pedagogiska 
utmärkelser. Vi har läst några aktuella högskolepedagogiska publikat-
ioner och gett våra omdömen. För att ge lästips och för att lyfta fram 
vad som åstadkommits hos oss har vi sammanställt en publikations-
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lista över arbeten som våra medarbetare på HKR har publicerat inom 
det högskolepedagogiska området under 2013. Vi har också ett antal 
notiser om återkommande högskolepedagogiska evenemang som an-
tingen redan har gått av stapeln för året eller som är på gång framöver. 
Mot slutet av numret informerar vi om den högskolepedagogiska 
undervisning som erbjuds inom LRC framöver, samt informerar om 
bidrag till kommande temanummer. Nästa gång kommer det att 
handla om akademiskt språkbruk och vi välkomnar alla medarbetare 
att diskutera idéer med oss, ge förslag inom temat och skicka in bi-
drag. Kriterierna och formerna för inskickade bidrag hittar ni längst 
bak i detta nummer. Vi välkomnar också synpunkter och reflektioner 
på detta nummer och vårt fortsatta arbete med skriftserien. 
 
Redaktionen ser fram emot ett nytt inspirerande och innehållsrikt läsår 
med nya utmaningar på utbildningsområdet! 
 
Ulrica Skagert 
Redaktör 
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KVALITETSUTVÄRDERING AV HÖGRE 
UTBILDNING 
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utbildningsutvärderingar är nu 
inne i slutfasen. Omgång sex som är den sista omgången i den här 
utvärderingscykeln är mer eller mindre genomförd och nu är det bara 
beslut som återstår. Utvärderingssystemet har diskuterats kontinuerligt 
sedan det sjösattes 2011 och kritiken har många gånger varit hård. 
Hela sektorn är nog överens om att förändringar måste göras i syste-
met men vari dessa förändringar ska bestå finns det ingalunda någon 
konsensus kring. Tidigare har UKÄ menat att ett reviderat system ska 
testas redan under hösten 2014 och tas i bruk våren 2015, men nu ver-
kar ett nytt system vara skjutet på framtiden. Samtidigt är en ny utred-
ning av systemet tillsatt av regeringen. Utredningen leds av den nya 
universitetskanslern, Harriet Wallberg, och debatten kring systemet 
går fortfarande het1. Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF) och landets rektorer vill se ett helt nytt system, men enskilda 
röster inifrån lärosätena, från personer vars utbildningar utvärderats 
eller från personer som arbetat konkret med utvärderingar anser att 
systemet varit bra2. Högskolepedagogisk debatt har för detta tema-
nummer vänt örat inåt och samlat kommentarer och synpunkter från 
flera håll inom HKR för att lyfta fram intressanta resonemang och få 
ett spektrum av åsikter om kvalitetssäkring. Vi har intervjuat vicerek-
tor och tillika ordförande i rådet för kvalitetsutveckling, Agneta Er-
fors, angående hennes erfarenheter av utvärderingsprocessen och vad 
hon tycker är systemets styrkor och svagheter. Rektor Sanimir Resic 
har fått kommentera sin syn på systemet och berätta hur systemet dis-
kuteras i rektorsgruppen nationellt. Vi har också lyssnat på röster från 
dem som representerar utbildningarna, de vars utbildningar bedömts 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se bland annat artiklar i Svenska Dagbladet: 13 mars 2014, 11 mars 2014, 20 de-
cember 2013, 25 september 2013, 23 september 2013; Ny Teknik: 20 november 
2013, 17 november 2012, 16 oktober 2012, 2 oktober 2012; Universitetsläraren: 4-
14, 10-13, 3-13. 
2 Se bland annat debattsvar av Per Warfinge i Universitetsläraren nr. 1-13. 
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och som konkret arbetat inne i systemet. Här följer en rad intressanta 
inlägg om ett kvalitetsutvärderingssystem som i högsta grad påverkar 
i vilken riktning högre utbildning i Sverige utvecklas. 

 

”Det har varit många solskenstillfällen” 
Som ordförande i rådet för kvalitetsutveckling har vicerektor Ag-
neta Erfors haft full överblick över samtliga utbildningars utvär-
deringsprocess från arbetet med självvärdering, till intervjuer, 
meddelande om beslut och eventuell åtgärdsredovisning. I sin roll 
som ordförande i rådet för kvalitetsarbete är hon också den per-
son som har det yttersta ansvaret för att arbetet med en kvalitets-
utvärdering flyter på. 

Vad tycker du om det nuvarande utvärderingssystemet? 
Visst finns det stora förändringsbehov men jag tycker att systemet i 
grund och botten är bra. Det har varit bra med det externa trycket. 
Fördelarna är att man har en extern neutral granskare och att man inte 
behöver utvärdera varandra internt på lärosätet. Om SUHF och rekto-
rerna får igenom sitt förslag kommer man internt att behöva utvärdera 
varandra; det kommer troligtvis bli utbildningsnämnderna som blir 
ansvariga för en programutvärdering, och hur kul är det att lägga bris-
tande kvalitet på sina närmsta kollegor.  
 
Jag är inte helt överens med rektor och den nationella rektorsgruppen 
vad gäller fördelar med ett helt nytt system där UKÄ ska granska läro-
sätenas interna kvalitetssäkringssystem istället för utbildningar. Det 
nuvarande systemet driver bättre fram att man med jämna mellanrum 
gör en ordentlig genomlysning av utbildningarna. Det är väldigt 
mycket nyttigt. En utbildning kan bli fragmenterad eftersom vi har ett 
utbildningssystem som bygger på kurser och kursansvariga som ser 
till en enskild kurs. Med nuvarande system så får vi incitament att se 
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till att kurserna sammantaget leder till att studenterna uppnår exa-
mensmålen.  
 
Vad skulle du önska för ett reviderat utvärderingssystem?  
Jag har sett flera problem med utvärderingssystemet som jag hoppas 
kommer bli annorlunda framöver. Det är främst fyra punkter som jag 
hoppas få se förändring på och dessa har jag också skrivit om i den 
skrift som Lärosäten Syd3 tog fram inför Almedalsveckan 2013. Jag 
önskar att de tvärvetenskapligt inriktade huvudområdenas särart och 
komplexitet hanteras på ett balanserat sätt och inte trycks in i en mall 
som är utformad utifrån ett huvudområde med traditionellt etablerade 
kvalitetsnormer. Jag skulle också vilja se att man tar större hänsyn till 
de förändringar som redan gjorts i ett program men som kanske ännu 
inte fått genomslag i de självständiga arbeten som granskas. Jag skulle 
också vilja se att det fanns större utrymme för att bedömarnas samlade 
kunskaper, insikter och erfarenheter om de utvärderade utbildningarna 
kommer lärosätena till del. Sist men inte minst skulle jag vilja se ett 
större engagemang från arbetsmarknaden och att arbetslivsföreträdar-
nas roll i bedömargrupperna tydliggörs.  
 
Hur tycker du att den interna processen på HKR har fungerat?  
Psykologerna och ekonomerna som var först ut tillsammans med per-
sonal- och arbetslivsvetenskap gick mycket noggrant igenom kurspla-
ner och utbildningsplaner för att stämma av dessa mot de nationella 
examensmålen. Detta gjordes i god tid före utvärderingen, så de var 
väl förberedda. Första omgången gick också mycket bra för vår högs-
kola och vi fick goda resultat. Processen har sedan fungerat väl men vi 
har gjort vissa justeringar och förändringar efterhand. En sak som har 
gjorts mycket bra är den så kallade interna överlämningen mellan den 
grupp som precis genomgått utvärdering till den grupp som ska på-
börja utvärdering. Där har grupperna generöst delat med sig av erfa-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Lärosäten	  Syd	  är	  ett	  fördjupat	  samarbete	  och	  akademiskt	  nätverk	  mellan	  lärosä-‐
tena	  i	  Skåne	  och	  Blekinge.	  I	  Lärosäten	  Syd	  ingår	  Blekinge	  Tekniska	  Högskola,	  Högs-‐
kolan	  Kristianstad,	  Lunds	  universitet,	  Malmö	  högskola	  och	  SLU/Alnarp.	  
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renheter och goda råd för hur man kan arbeta, hur man kan tänka, och 
vad man inte ska glömma bort. Hela processen är en integrerad del i 
högskolans kvalitetssäkringssystem 2014. Vi upptäckte att tydliga 
deadlines var viktigt, framförallt i skrivprocessen för självvärderingen 
så där satte vi efterhand upp delmål inom den läsgrupp som bildas 
inför skrivandet av varje självvärdering. Läsgruppen består av vice-
rektor, berörd sektionschef, berörd nämndsordförande och kvalitets-
koordinator.  Denna grupp läser i olika omgångar och kommer med 
synpunkter. Kvalitetskoordinator stöttar processen under hela själv-
värderingen i form av kommunikation med UKÄ och fungerar som en 
slags internkonsult i självvärderingsarbetet. Rådet godkänner att 
självvärderingen är färdig för att skickas in till UKÄ. Vad gäller åt-
gärdsredovisning så har vi nu en process som fungerar.  
 
Vad har varit roligast under utvärderingsprocessen?  
Det har varit många solskenstillfällen, allt från lärarnas engagemang, 
och att få se hur en självvärderingstext utvecklas och växer fram till 
besked om mycket hög kvalitet. Jag är företagsekonom så det är klart 
att jag nästan fick tårar i ögonen när kandidatexamen i Företagseko-
nomi fick mycket hög kvalitet. I och med att det var första omgången 
så fick det också massmedialt stort genomslag.  
 
Vad har varit mest bekymmersamt?  
Det har nog varit tidplanen för självvärderingsskrivandet där det 
hände ett par gånger att några grupper kom så att säga för sent på det. 
Den processen är mycket tydligare nu. Sektionschef utser ansvarig för 
självvärdering och man får resurser för att driva arbetet med självvär-
deringen där bland annat det arbetet med att samla material och un-
derlag för argumentationen i självvärdering ingår. Några gånger har 
det varit bekymmersamt att placera lite udda utbildningar i rätt utvär-
deringsomgång. Det är inte alltid så att huvudområdet passar riktigt i 
den ämnesgrupp som det har blivit inplacerat i och då är man alltid 
orolig för att utbildningen inte ska få en rättvis bedömning.  
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Vad är du mest stolt över?  
Det är svårt att peka på något specifikt men förutom det omfattande 
arbete, ofta under tidspress som de engagerade lärarna har utfört, vill 
jag nog lyfta fram alla de tre kvalitetskoordinatorerna som vi har fått 
förmånen att ha som stöd under processen. De har gjort ett mycket bra 
arbete. Så här sett i backspegeln skulle jag säga det totala arbetet. Den 
kämparanda som alla har visat. Det har funnits en stark vilja att göra 
ett bra arbete, att detta ska vi fixa. Samarbetet, engagemanget och det 
stöd man har visat mellan grupperna har varit positivt. Det tror jag har 
bidragit till att öka den kollegiala sammanhållningen på högskolan.  
 
Är det något som har framkommit under utvärderingsprocessen 
som du skulle vilja förändra eller förbättra?  
En sak som vi måste jobba vidare med är att ytterligare stärka forsk-
ningsanknytningen men också se över processerna och strukturerna 
för hur de självständiga arbetena arkiveras så att detta görs på ett rätts-
säkert, beständigt och tillförlitligt sätt.  
 
Hur skulle du beskriva att det nationella utvärderingssystemet 
kopplar an till kvalitetssäkringssystemet på HKR?  
Det interna kvalitetssäkringssystemet är en produkt av den utvärdering 
som gjordes av UKÄ (dåvarande HSV, red. anmärkning) i förra om-
gången då man fokuserade på lärosätenas egna processer för kvalitets-
säkring. Rapporten från den utvärderingen kom 2010, vid samma tid-
punkt som jag fick ta över ansvaret för kvalitetsfrågor. Vårt system 
fick godkänt men rekommendationerna var tydliga att vi behövde ar-
beta på att systematisera kvalitetsarbetet och implementera det i verk-
samheten så att personalen är delaktig. Vi har kommit en god bit på 
vägen men visst finns det arbete kvar. Vid denna tidpunkt satte sig 
rådet för kvalitetsutveckling ner och funderade över hur man skulle 
gripa sig an rekommendationerna. Utifrån strategidokument och de 
utmaningar som fanns där definierade rådet sex fokusområden som 
utgör grunden i högskolans kvalitetssäkringssystem, utbildning, forsk-
ning, samverkan, studentinflytande, medarbetare och stödstruktur.  
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Utbildningsområdet har vi kommit längst med och det är det som na-
turligtvis direkt kopplar an till UKÄ:s utbildningsutvärderingar. Till 
exempel har nämnderna beslutat om en förberedelseprocess för ut-
bildningsutvärdering som påbörjas 15 månader innan det är skarpt 
läge. Då görs en grundlig genomlysning av utbildningarna där kurs-
mål och programmål stäms av mot examensmål. En rapport för varje 
utbildning ska sedan inkomma till respektive nämnd. Det är effektivt 
och bra att de som sitter som ordförande i de organen som har ett kva-
litetsgranskande ansvar för sina områden samlas i rådet.  
 
Vad är det som ligger i pipeline för kvalitetsarbetet på HKR?  
Det är framförallt att följa vad som händer i den nationella diskuss-
ionen och vad som beslutas kring nästa system. Vi ska också slutföra 
de utvärderingsomgångar som inte är färdiga ännu. Jag tror och hop-
pas att vi inte ska få fler besked om bristande kvalitet men om det blir 
så kommer vi att arbeta med dessa på samma sätt som tidigare. Sedan 
ska vi följa upp och förbereda oss så att vi står väl rustade för de för-
ändringar som sker. Om det blir så att det läggs på lärosätena att rigga 
ett eget programutvärderingssystem måste vi bestämma oss för i fall 
vi ska ha ett internt system eller om vi ska begära att få utvärderingen 
från UKÄ om den möjligheten kommer att finnas. Det är svårt att säga 
vad de kommer att besluta om men det politiska valet i höst kommer 
att påverka utfallet. En fortsatt utmaning är att anpassa högskolans 
eget kvalitetssäkringssystem till det nya strategidokumentet. Vi måste 
också arbeta vidare med kursutvärderingssystemet. Tekniskt fungerar 
det nu väl, men vi måste se till att det används och nyttjas för kvali-
tetsutveckling. Återkoppling till studenterna är den stora nöten att 
knäcka.  
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Vilka kvalitetsfrågor driver styrgruppen särskilt just nu?  
Det fokusområde som vi tittar på särskilt nu är stödstruktur. Här har 
det inte varit helt lätt att utforma tydliga mål och kvalitetsindikatorer 
men det arbetar rådet för fullt med nu. Sedan är det naturligtvis forsk-
ningsområdet där Rektors uppdrag till den nya forskningsnämnden 
säkert kommer att leda till förändringar som ska integreras i det över-
gripande kvalitetssäkringssystemet. 
	  
Vad skulle du vilja säga till alla de lärare och medarbetare på 
HKR som snart (i alla fall inom 2-3 år) ska påbörja utvärderings-
processen igen?  
Oavsett hur det blir med olika utvärderingssystem så kommer ändå 
kursplaner och utbildningsplaner att vara centrala. Det är viktigt att 
man tar alla lärandemål på allvar och säkerställer att studenterna når 
dem. Spara examinationer och var kreativ i examinationsformerna för 
det är där som man kan visa att man har säkerställt och undersökt att 
studenterna verkligen når målen. Vi har ett ansvar för att se till att 
studenterna som går ut från Högskolan Kristianstad har nått exa-
mensmålen och kan det de förväntas kunna. En annan sak som vi har 
blivit mer uppmärksamma på nu är hur viktigt det är att se till att lä-
rarna examinerar på ett sätt så att för att få godkänt visar studenterna 
att de når samtliga mål på kursen. Studenterna måste uppnå alla läran-
demål på en kurs för att få godkänt. Det räcker inte att de är mycket 
duktiga på något eller några delar som sedan kan göra så att det väger 
över till godkänt. En utmaning är att utforma examinationer som för 
godkänt svarar mot alla kursmålen. Examensarbetet kommer fortsatt 
att vara viktigt. Så lägg mycket krut på det, och se till att höja den 
vetenskapliga nivån redan tidigt i utbildningen.  
 
Text: Ulrica Skagert 
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Rektor kommenterar 
Landets universitets- och högskolerektorer vill ha ett i grunden 
förändrat kvalitetsutvärderingssystem. I en debattartikel som 
man kunde läsa i Svenska Dagbladet 13 april 2014 gjorde rekto-
rerna gemensam sak med ordföranden för Sveriges förenade stu-
dentkårer och menar att lärosätena själva kan sköta granskning-
en av utbildning. Redaktionen för Högskolepedagogisk debatt bad 
vår rektor Sanimir Resic att kommentera debattartikeln och hur 
han ser på den fortsatta utvecklingen av kvalitetssäkring framö-
ver. 
 
Rektor är inte nöjd med det nuvarande systemet, och detta trots att 
resultaten för HKR har varit goda. Han ser metoden för hur man tittar 
på resultat och att man enbart väger in slutresultat som de största pro-
blemen, men också att det nuvarande systemet kväver kreativiteten är 
problematiskt. Eftersom utvärderingen ser strikt på i vilken mån exa-
mensarbetena visar att studenterna uppnått de nationella examensmå-
len, och dessa mål faktiskt är ganska konservativa blir profilering 
mindre gångbart och man gynnas istället om man utbildningsmässigt 
satsar på säkra kort. Ett annat stort problem är att systemet saknar 
legitimitet internationellt sett. Utbildningsministern och före detta 
universitetskanslern hörs uttrycka att andra länder nu sneglar på Sve-
rige och att det skulle finnas ett intresse att följa vårt exempel men 
varifrån ett sådant intresse skulle komma är mycket oklart och rektor 
känner sig inte övertygad om att man ute i Europa skulle vara impone-
rade av vårt svenska system. ENQA (European Association for 
Quality Assurance in Higher Education) har också uteslutit UKÄ ur 
organisationen på grund av hur utvärderingssystemet är utformat. 
Formellt är alltså Sverige inte godkänt att vara med i en organisation 
med stort inflytande på utbildningsutveckling i Europa. 
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SUHF har arbetat hårt med att utforma ett förslag till hur sektorn 
skulle vilja att ett system var organiserat. Det är detta förslag som 
rektorerna ställer sig bakom. Grundprinciperna för detta system är: 

1. att det ska bygga på ett starkt mått av ägarskap och ansvarsta-
gande från lärosätenas sida 

2. att det är både kontrollerande och utvecklingsinriktat 
3. att det underlättar bredd och variation i det samlade utbild-

ningsutbudet 
4. att det har internationell legitimitet. 

 
Om detta sedan innebär att lärosätena själva bär ansvar för att organi-
sera ett helt utvärderingssystem vill inte rektor spekulera i. Han menar 
att efter att sektorn formulerat dessa grundprinciper bör diskussionen 
kring hur systemet ska utformas fortsätta. Rektor inser att det blir 
svårt för de mindre lärosätena att själva etablera alla de funktioner 
som krävs för ett självvärderingssystem, men där ser han att en lös-
ning skulle kunna vara att samarbeta över lärosätesgränserna och att 
man kan köpa tjänster av varandra. Något som Högskolan Kristianstad 
redan gör i och med organisationen Lärosäten Syd. Det finns goda 
relationer inom Lärosäten Syd och rektor har många idéer om hur 
detta samarbete skulle kunna utvecklas. Han nämner bland annat Lä-
rosäten Syd-bussar som han skulle vilja se kontinuerligt körde mellan 
lärosätena och såg till att personal och studenter kunde röra sig fritt 
mellan olika campus utan att bli hindrade av förseningar eller eventu-
ella strejker. Det skulle också finnas bra möjligheter att utnyttja tiden 
på campusbussarna för arbete. Detta kan kanske bli verklighet i fram-
tiden. 
 
Frågan kring utvärderingssystemets vara eller icke vara har enligt rek-
tor hamnat lite i limbo nu med det snabba bytet av kansler och sedan 
ett stundande riksdagsval, men hur det än utvecklas framöver är den 
stora utmaningen för HKR att hålla fortsatt hög kvalitet. Rektor ser att 
nyckeln till detta är våra engagerade lärare. På vår högskola finns det 
ett genuint intresse bland lärarna för att undervisa. Ett sådant intresse 
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är inte helt självklart på de kanske lite mer forskningstunga lärosätena. 
Detta ska vi fortsätta värna om och det ska finnas en naturlig koppling 
mellan forskning och undervisning. Rektor är helt övertygad om att 
undervisning och forskning befruktar varandra. 
 
Text: Ulrica Skagert 
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”UKÄ:s utvärdering sätter nytt ljus på den egna 
utbildningen” 
	  
UKÄ:s utvärdering av utbildningar är en lärorik process som 
hjälper utbildningsansvariga att se över utbildningens kvalitet, 
hitta förbättringsmöjligheter och presentera åtgärdsplaner, me-
nar Anders Eklöf, programområdesansvarig för Masterpro-
grammet i utbildningsvetenskap vid HKR. Enligt honom är ge-
nomlysningen av hela utbildningen för de inblandade ofta en 
mycket tidskrävande process, som ställer höga krav på koordine-
ring av arbetsuppgifterna och god kommunikation mellan be-
rörda parter. Kärnan i arbetet är insamling av relevant doku-
mentation och skrivande av självvärdering. 

En viktig lärdom från utvärderingsprocessen är att man ska börja in-
samling av relevant material, skapa organisatoriska ramar för analysen 
av kursplaner, se över utbildningens olika delar och få på plats en 
styrgrupp som ska koordinera allt detta ungefär ett år innan UKÄ:s 
utvärdering ska starta. Då blir det hela ett inte alltför intensivt arbete, 
förklarar Anders Eklöf. Redaktionen för Högskolepedagogisk debatt 
träffar Eklöf för att diskutera hans erfarenheter från den pågående 
utvärderingen av utbildningsvetenskap som formellt inleddes i okto-
ber 2013 och förväntas bli klar under höstterminen 2014. Då kommer 
UKÄ att presentera beslutet huruvida utbildningen håller mycket hög 
kvalitet och således får belöning i form av extra ekonomiska medel, 
hög kvalitet eller bristande kvalitet. 

Om utbildningen ifrågasätts på grund av bristande kvalitet måste läro-
sätet reformera utbildningen utifrån bedömargruppens kritik. Ifråga-
satta utbildningar har ett år på sig att avhjälpa brister och om UKÄ 
därefter bedömer att förändringarna inte uppfyller kraven kan lärosätet 
förlora rätten att utfärda examen och bedriva utbildningen. 
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Allt går med rasande fart så börja i tid  
Samtidigt som Eklöf blev programansvarig för masterprogrammet i 
utbildningsvetenskap höstterminen 2013 fick han i uppdrag att an-
svara för UKÄ:s utvärdering av programmet. Utan någon väsentlig 
planeringstid skulle han tillsammans med Agneta Erfors, ordförande i 
rådet för kvalitetsutveckling, och med stöd från HKR:s kvalitetskoor-
dinatorer, samordna och genomföra utvärderingen. För att underlätta 
arbetsprocessen knöt styrgruppen för utvärderingen, bestående av 
Eklöf och Erfors, till sig ytterligare en person som fick operativt an-
svar för kommunikationen med berörda parter, insamling och sam-
manställning av dokumentation och andra administrativa frågor (t.ex. 
utformning av utvärderingsmallar, avidentifiering och insamling av 
självständiga arbeten, insamling och sammanställning av kursutvärde-
ringar och kursplaner osv.). 

För att kvalitetssäkra styrgruppens utvärderingsarbete utsågs dessutom 
en utbildningsspecifik referensgrupp, bestående av lärare från master-
programmet, samt en referensgrupp bestående av sektionschefen, ord-
förande i Utbildningsnämnden för lärande och miljö och en represen-
tant frånhögskoleledningen. Referensgrupperna hade till uppgift att 
kritiskt granska självvärderingen och föreslå förändringar. Parallellt 
med HKR:s förarbete och planeringsprocess arrangerade UKÄ ett så 
kallat upptaktsmöte i mitten av oktober 2013. Syftet var att informera 
om själva processen och tidsplanerna, utvärderingssystemet samt ex-
amensmålen som skulle utvärderas. 

Steg 1: Självständiga arbeten viktiga 
Redan i början av november lottades sju självständiga arbeten på ma-
gisternivå och sex på masternivå slumpvis ut för att granskas av sär-
skilda expertläsare. Detta markerade ett första steg i utvärderingspro-
cessen som består av tre delar, där de andra två delarna är självvärde-
ring och intervjuer med undervisande lärare och utbildningsrepresen-
tanter samt studenter. UKÄ:s bedömargrupp bedömer samtliga delar 
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utifrån de examensmål som de har valt ut. Det är alltså inte alla exa-
mensmål man bedömer mot. 

Eklöf menar att det skett ”en förskjutning från att endast titta på själv-
ständiga arbeten till att lägga allt större fokus på självvärderingen”. 
Förskjutningen har skett successivt och är i denna sjätte omgång av 
utvärderingar mer framträdande. Man kan fundera över hur rättvist ett 
system är som ändrar spelreglerna efterhand. 

Steg 2: Sammanställning av självvärderingen 
Mellan upptaktsmötet i Stockholm i oktober 2013 och mitten av janu-
ari 2014, när inlämning av självvärderingen skulle ske, arbetade styr-
gruppen med att sammanställa självvärderingen. På tre månader skulle 
de samla in och analysera relevant dokumentation, granska master-
programmets olika delar och sammanställa självvärderingen. 

Självärderingsprocessen inleddes med ett internt programmöte, dit 
samtliga lärare och annan relevant personal var sammankallade, säger 
Eklöf. Mötet, som ägde rum i slutet av oktober 2013, syftade till att 
informera lärarna om utvärderingsprocessen och deras roll i denna. 
Lärarna skulle bland annat gå igenom samtliga kursmål och ställa dem 
mot de av UKÄ utvalda examensmålen, ge exempel på examinations-
uppgifter som examinerar lärandemålen och presentera studentsvar 
som visar att studenterna uppnått lärandemålen. För att få till stånd en 
enhetlig analys av kursmålen och underlätta den egna granskningen 
konstruerades en målmall, förklarar Eklöf. Med hjälp av den skulle 
lärarna på ett likartat sätt analysera utbildningens kursmål. Självvärde-
ringen består av tre delar. Del ett innehåller en kritisk analys av läran-
demål, examinationsuppgifter och studentsvar som alla relateras till de 
av bedömargruppen utvalda examensmålen. Del två är en översikt av 
lärarkompetenser och innehåller beskrivningar av lärarnas undervis-
ningstid inom masterprogrammet, forskningstid i tjänsten, akademisk 
titel och anställningsform. I den mer fria del tre valde styrgruppen att 
lyfta fram utbildningens profilområden, nämligen studenternas kopp-
ling till forskningsmiljöerna och VFU, säger Eklöf och betonar att 
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samtliga masterstudenter är kopplade till någon av forskningsmiljöer-
na som har en utbildningsvetenskaplig profil. 

Steg 3: Fokusgruppintervjuer   
Den tredje och sista delen av UKÄ:s utvärderingsprocess består av 
intervjuer med utbildningens representanter (t.ex. lärare och utbild-
ningsansvariga) och studenter. Intervjuerna ägde rum i början av april 
2014 via Adobe Connect. Vid studentintervjun fick inga lärarrepre-
sentanter vara närvarande.  

Självkritiken visar på lärandemiljöns förändringsbenägen-
het 
Eklöf poängterar att styrgruppen har valt att vara självkritisk när det 
gäller den egna utbildningen, ”visa vad i utbildningen som kan ut-
vecklas och hur” och använda UKÄ:s utvärdering som ett led i det 
egna kvalitetsarbetet. 

För det första har styrgruppen valt att skriva fram att utbildningens 
dokumentationsrutiner gällande muntlig examinering måste förbättras. 
Problemet har ställts på sin spets vid studenternas deltagande i forsk-
ningsmiljöerna, där muntlig examinering är ett frekvent återkom-
mande inslag. Styrgruppen har beslutat att införa nya dokumentations-
rutiner bestående av enhetliga mallar för bedömning av de stu-
derandes muntliga presentationer. I mallen ska handledaren eller men-
torn skriva vad studenten har sagt, vid vilka tillfällen och relatera stu-
denternas svar till de lärandemål som examineras.  

Syftet är att i utbildningens samtliga delar skapa ett transparent be-
tygssättningssystem, garantera rättssäker bedömning och säkerställa 
att samtliga mål examineras enligt fasta rutiner. Om vissa mål inte 
synliggörs och examineras på ett välstrukturerat sätt bli progressionen 
mindre uttalad, menar Eklöf och framhåller att han under intervjuerna 
med bedömargruppen upplevde att de inte var nöjda med hur man i 
programmet har skrivit fram och examinerat kunskapsmässig pro-
gression och vissa lärandemål. Om Eklöf känsla är rätt återstår att se. 
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För det andra har styrgruppen lagt märke till den låga svarsfrekvensen 
när det gäller kursutvärderingar liksom bristande arkiveringsrutiner 
när det gäller äldre utvärderingar. För det tredje måste ”international-
iseringen i utbildningen stärkas, både när det gäller att ge kurser och 
seminarier på engelska och att öka internationellt samarbete och ut-
byte”, anser Eklöf. För det fjärde måste metodkurserna få en mer 
framträdande plats i utbildningen. Detta gäller särskilt kvantitativa 
metoder.  

Klara rutiner och tydlig arbetsfördelning underlättar 
Huvudutmaningen har varit ”den korta tiden vi haft att genomföra 
självvärderingen, från slutet av oktober 2013 till mitten av januari 
2014”, berättar Eklöf. Han menar att man behöver påbörja förberedel-
serna inför utvärderingsprocessen ett år innan själva processen startar. 
Därutöver efterfrågar han från högskolans håll ”tydligare och fastare 
ramar om hur utvärderingen ska genomföras, och hur arbetsfördel-
ningen ska se ut”. Samtidigt understryker han att styrgruppen fick 
mycket hjälp av HKR:s kvalitetskoordinatorer. 

Utvärderingsprocessen har dessutom försvårats av de bristande doku-
mentations- och arkiveringsrutinerna inom själva programorganisat-
ionen. Detta tillsammans med otydligheten om resurstilldelningen för 
att genomföra utvärderingen har gjort att arbetet periodvis varit på-
frestande. Enligt Eklöf var det länge oklart hur mycket tid de medver-
kande skulle behöva lägga på utvärderingsprocessen och ”hur mycket 
pengar högskolan skulle avsätta för utvärderingen”. Därför råder han 
personer som kommer att arbeta med kommande utvärderingar att 
tidigt i processen skapa ”en tydlig arbetsfördelning och klara ramar 
för tidsåtgång och eventuell ekonomisk kompensation för den invol-
verade personalen”. 

Här följer Anders Eklöfs råd för utvärdering: 

• Börja ett år innan utvärderingsprocessen inleds. 
• Forma en styrgrupp. 
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• Forma ämnesspecifik och högskoleövergripande referens-
grupp. 

• Ha ett nära samarbete med rådet för kvalitetsutveckling. 
• Gör ett flödesschema och formulera ramar för arbetsprocessen. 
• Ha klara riktlinjer för ersättning för medverkan i utvärdering-

en. 
• Samla alla kursplaner, kursutvärderingar och examensarbeten. 
• Skapa målmallar för examensmålen och utbildningsmålen. 
• Analysera kursplaner och skapa en helhetsbild. 
• Se över kursutvärderingsprocessen och dokumentationen. 
• Se över progressionen i utbildningen. 
• Skriv fram din egen utbildning. 

Text: Vanja Lozic 
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Mycket hög kvalitet 
Flera utav HKR:s utbildningar har fått det högsta betyget mycket 
hög kvalitet i UKÄ:s utvärdering. Även om systemet kritiserats 
från många håll betyder ändå de goda resultaten hög renommé 
och en ökad resurstilldelning. Redaktionen har intervjuat Gowert 
Masche, tidigare programansvarig för masterprogrammet i psy-
kologi och Kristina Genell, programansvarig för ekonompro-
grammet för att försöka höra vad som är nyckeln till deras fram-
gång.  

Vad är er övergripande erfarenhet från utvärderingsprocessen? 
Enligt Masche var deras program det allra första som utvärderades av 
UKÄ. Det var uppenbart att den utvärderande myndigheten inte hade 
färdiga rutiner för hur utvärderingen skulle gå till och man flyttade 
flera gånger fram sina deadlines. Vad gäller själva processen menar 
Masche att det fanns två sidor av denna; HKR:s och UKÄ:s. Masche 
kände att det inte fanns rutiner eller fasta ramar från HKR:s sida in-
ledningsvis i processen. Därför var det en hel del som lärarna fick ta i 
egna händer i början.  

Dessutom anser Masche att utvärderingen var en synnerligen tidskrä-
vande arbetsuppgift och många kollegor inom programmet var in-
blandade i att skriva och ge synpunkter på självvärderingsrapporten 
för att beskriva programmet så bra som möjligt. Erfarenheterna från 
utvärderingsprocessen vad gäller UKÄ var blandade. UKÄ höll inte 
sina deadlines men vi var tvungna att hålla våra, säger Masche. Man 
hade önskat sig mer tid för förberedelser och en mer konsekvent pro-
cess. Det intryck han fick av den utvärderargrupp som kom på plats-
besök till HKR var dock mycket positivt. De var villiga att lyssna och 
försökte förstå och var intresserade av vår situation. 

Genell tyckte att arbetet med UKÄ-utvärderingen var mycket lärorikt 
eftersom hon var helt ny som programansvarig.  Arbetet innebar att 
hon snabbt fick en överblick över programmet, dess struktur och de 
olika kurserna. Genell pekar dock på att det var en svår uppgift ef-
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tersom målen i Högskoleförordningen är ganska vaga och ofta över-
lappar varandra. Ibland kändes det som att vi upprepade samma ex-
empel och samma argument flera gånger i självvärderingsrapporten. 
Det vore därför önskvärt med en översyn av dessa mål och riktlinjer 
för att få dem mer specifika. Ett positivt resultat av arbetet med utvär-
deringen är, enligt Genell, att vi uppmärksammade vissa brister och 
fick idéer om hur vi skulle kunna arbeta med att utveckla programmet 
i en ännu mer positiv riktning. 

Varför tror du att ert program fick högsta betyget mycket hög 
kvalitet?  
Masche svarar att han inte vet utan endast antar vilka dessa faktorer 
är. Han har inte läst någon annan utvärdering men historiskt sett har 
alla lärare strävat efter hög kvalitet inom programmet. Denna strävan 
efter hög kvalitet kan betraktas som en etablerad tradition inom pro-
grammet. Såväl individer som grupper har arbetat tillsammans och 
diskuterat olika kurser inom programmet för att kurserna skall vara 
kompatibla och det skall finnas progression mellan dem. Dessutom 
har det kontinuerligt gjorts översyner av programmet och förbättringar 
där sådana har behövts. Ett exempel är att försäkra sig om att det finns 
en överensstämmelse mellan examination och lärandemål och att lä-
randemålen stämmer med den kunskap studenterna skall skaffa sig. 
En viktig anledning till att utbildningen lyckades så bra i UKÄ-
utvärderingen var samarbetet mellan lärarna inom programmet. Ma-
sche nämner också att detta samarbete förmodligen var lättare att 
uppnå här än inom andra program eftersom lärargruppen inom psyko-
logiprogrammet är ganska överens om vad som är hög kvalitet inom 
ämnesområdet. 
 
Enligt Genell var det flera faktorer som bidrog till det goda resultatet i 
utvärderingen. Ett exempel är att ett antal personer inom programmet 
under en längre tid har arbetat aktivt och intensivt med såväl struk-
turen på uppsatskursen som med handlednings- och examinationspro-
cessen. Diskussionerna om hur denna kurs skall utformas ligger långt 
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tillbaka i tiden och Genell tror att debatten och diskussionen under 
åren så småningom har lett till att man har fått en gemensam uppfatt-
ning om vad som är en uppsats av hög kvalitet. Personer som tidigare 
tillhörde olika grupperingar har uppnått någon slags konsensus och 
närmat sig en gemensam standard. Ett exempel på detta är den inten-
siva handledningen och öppna diskussionen med studenterna under 
handledningsprocessen som numera genomgående tillämpas inom 
programmet. En annan central faktor är den akademiska slingan som 
följer genom programmet där studenterna på ett tidigt stadium intro-
duceras i bl.a. akademiskt skrivande, presentationsteknik och att läsa 
vetenskapliga artiklar. Detta har enligt Genell också spelat en avgö-
rande roll för att uppnå det goda resultatet. 

Vad har du lärt dig genom att ha deltagit i utvärderingen? Vad 
vill du ge för råd till de program som står på tur att utvärderas av 
UKÄ?  
Enligt Masche är det svårt att veta vad som är viktigt i dessa utvärde-
ringar och vilka aspekter som är särskilt centrala. Men de var natur-
ligtvis mycket nöjda med resultatet av utvärderingen. Masche tror att 
det viktigaste de har lärt sig är att tänka i termer av lärandemål. Tidi-
gare tänkte de mest på kvalitet, men utvärderingen har fått dem att 
tänka på kvalitet på ett mer strukturerat sätt och utveckla sättet att 
examinera lärandemålen. Vad gäller råd anser Masche att man skall 
försöka göra självvärderingen på ett mycket systematiskt och strate-
giskt sätt och till exempel vidareutveckla kursplanerna så fort utvärde-
ringen är avslutad. Dessutom bör man arbeta kontinuerligt med att 
utveckla programmet och tro på det man gör snarare än att blint följa 
de regler som kan komma med nästa utvärdering. Dessa regler kan ju 
komma att ändras. 
 
En lärdom som vi har dragit, säger Genell, är att självvärderingen inte 
kom att spela en så viktig roll som vi trodde i samband med förbere-
delserna för utvärderingen. Men enligt den information som finns om 
nästa utvärdering kommer självvärderingsrapporten att ha en mer cen-
tral roll och det är därför viktigt att ta arbetet med denna på allvar 
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även nästa gång. En annan viktig aspekt är att UKÄ-utvärderingen 
betonade kvalitet vad gäller resultat snarare än mer traditionella 
aspekter som antal professorer, lektorer och publikationer. Ett råd till 
dem som kommer att bli utvärderade är att kontinuerligt utveckla pro-
grammet så att man kan presentera hur man har utvecklat programmet 
när man skall utvärderas nästa gång.  

Hur har ni utvecklat programmet efter utvärderingen och vad är 
nästa steg i denna utveckling?  
Enligt Masche arbetade lärargruppen redan före UKÄ-utvärderingen 
med att förändra masterprogrammet i psykologi. Stora kurser bröts 
ned till mindre kurser som erbjuds både som programkurser och fri-
stående kurser. Efter utvärderingen har man arbetat vidare med att 
utveckla programmet som nu kommer att erbjudas på helfart i stället 
som tidigare på halvfart.  Man har också planer på att introducera ett 
campusförlagt program. Det nuvarande ges enbart på distans. En an-
nan förändring är att man har försökt betona de lärandemål som gäller 
kommunikation med olika grupper, t.ex. genom att införa muntlig 
examination. Ett ytterligare steg i utvecklingen skulle kunna vara att 
erbjuda en tvåårig master men detta befinner sig än så länge på dis-
kussionsstadiet. 
 
Genell berättar att man inom ekonomprogrammet har fortsatt utveckl-
ingsarbetet med kandidatuppsatskursen genom att försöka åstad-
komma tydligare kopplingar mellan uppsatsens struktur och innehåll 
och examensmålen i Högskoleförordningen. Detta gäller även exam-
inationen. Man har till exempel tydligare betonat de mål som handlar 
om samhället och etik i arbetet med uppsatsen. Utöver detta har man 
gjort en översyn av de olika inriktningarna på ekonomprogrammet för 
att få tydligare profiler som också attraherar potentiella studenter. Ett 
exempel är att inriktningen i internationellt företagande numera har en 
mer tydlig marknadsföringsinriktning. Ett antal nya kurser har utveck-
lats såväl på kandidat- som magisternivå. Man har också infört en 
uppsatsexaminator per inriktning för att säkra en rättvis och lika be-
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dömning av uppsatserna. För magisteruppsatserna anlitas numera ex-
terna examinatorer. Dessa förändringar är samtliga en följd av arbetet 
med utvärderingen. 
 
Vilka är de uppenbara konsekvenserna av att ha erhållit betyget 
mycket hög kvalitet? Internt och externt? 
Enligt Masche har man sett en dramatisk ökning i ansökningar till 
programmet, även om orsak och verkan inte är helt självklar här. Å 
ena sidan kan det vara ett resultat av att man har förändrat program-
strukturen men å andra sidan kan det bero på utvärderingsresultatet. 
Eller bägge. Internt har man känt att programmet har blivit betydligt 
mer uppmärksammat än tidigare både från sektionen och från HKR 
som helhet. 
 
Enligt Genell fick ekonomprogrammet mycket uppmärksamhet in-
ternt. Genell har vid flera tillfällen blivit ombedd att komma och be-
rätta om erfarenheterna från ekonomprogrammet i olika sammanhang 
inom HKR. En aspekt som också har blivit uppmärksammad är den 
akademiska slingan. LRC arbetar just nu med att försöka införa lik-
nande verksamhet inom andra program. Även externt har ekonompro-
grammet uppmärksammats mycket. Till exempel har vi blivit kontak-
tade av lärare från andra lärosäten som misslyckats i utvärderingen. 
Man har bett att få besöka HKR för att höra vad vi gör för att ha fått 
högsta betyg i utvärderingen och för att få inspiration i sitt eget för-
ändringsarbete. Ekonomprogrammet har också haft möjlighet att 
glänsa vid ett antal möten om ekonomutbildning med representanter 
från olika lärosäten. Genell och några av hennes kollegor hade också 
möjligheten att diskutera arbetet inom ekonomprogrammet med uni-
versitetskanslern som kom på besök till HKR just för att få reda på 
vad vi gör som har inneburit så goda resultat. En sak som Genell i 
efterhand tycker att de själva kunde ha gjort bättre är att ha kontaktat 
de andra lärosätena som fick högsta betyg för diskussion och eventu-
ellt samarbete. 

Text: Timurs Umans 
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PEDAGOGISKA UTMÄRKELSER 

Högskolans pedagogiska pris 2014 
Bengt Ingvarsson, Sektionen för lärande och miljö, har fått Högskolan 
Kristianstads pedagogiska pris med motiveringen: Bengt är ett le-
vande exempel på att läraren spelar en helt avgörande roll för utfallet 
av studenters lärande. Han ställer alltid upp för studenterna och me-
nar att "ju svårare saker som avhandlas, desto mer betydelsefull är 
läraren". 

Pedagogisk karriärstege 
Efter den första ansökningsomgången för pedagogisk karriärstege, 
avslutad i januari 2014, har Högskolan Kristianstad fått två meriterade 
lärare:  

§ Daniel Einarson, Sektionen för hälsa och samhälle 
§ Camilla Siotis Ekberg, Sektionen för lärande och miljö 

och två excellenta lärare:  
§ Annika Fjelkner, Sektionen för hälsa och samhälle 
§ Jane Mattisson, Sektionen för lärande och miljö.  

 
Redaktionen gratulerar till utmärkelserna!	  

Karriärstege vid HKR 
För att kunna söka pedagogisk karriärstege vid Högskolan Kristianstad be-
höver du ha: 
– erfarenhet motsvarande tre års heltidsarbete som undervisande högskolelä-
rare 
– högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 15 hp  
– deltagit i HKR:s workshopserie Att utforma en pedagogisk portfölj. 
 
Utförligare information om karriärstegen hittar ni på HKR:s hemsida 
(http://www.hkr.se/sv/lrc/hogskolepedagogik/karriarstege/)  
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Historik 
Diskussionerna kring att införa pedagogisk karriärstege vid Högskolan Kris-
tianstad startade redan 2006 i Styrgruppen för pedagogisk utveckling (SPU) 
men infördes inte förrän 2013 efter förslag från LRC-nämnden. Leif Karls-
son, tidigare högskolepedagogisk utvecklare inom HKR, har med sin stora 
kunskap varit en drivande kraft bakom införandet. 
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RECENSIONER 

Läsutveckling och kritiskt tänkande: viktiga mål 
för högskolan 
Recension av Genusvetenskapens pedagogik och didaktik utgiven av 
Nationella sekretariatet för genusforskning 

Genusvetenskapens pedagogik handlar om att skapa förutsättningar 
för inkludering av alla studenter, att arbeta maktkritiskt, att utveckla 
studenternas (själv)reflektion och att synliggöra olika uteslutningspro-
cesser i och utanför undervisningssammanhang. Maktkritik och strä-
van efter att förändra studenters uppfattning om sig själv och sin om-
värld liksom att utveckla deras inlevelseförmåga har en central plats i 
genusvetenskapens pedagogik. För att åstadkomma dessa mål måste 
studenterna utveckla sin läsförmåga. När studenter möter nya perspek-
tiv, när deras egna världsbilder och normer ifrågasätts och när lärarna 
ställer krav på aktiv och analytisk läsning uppstår ofta konflikter och 
motstånd i undervisningssammanhang menar författarna till skriften 
Genusvetenskapens pedagogik och didaktik. 

Målgruppen för skriften, som är utgiven av Nationella sekretariatet 
för genusforskning, är universitetslärare som önskar arbeta med 
normkritisk pedagogik. Skriftens redaktörer är Anna Lundberg och 
Ann Werner, forskare i genusvetenskap och verksamma vid Linkö-
pings universitet respektive Södertörns högskola. 

Skriften består av fem artiklar som på olika sätt behandlar genusve-
tenskapens roll i utbildningssammanhang och normkritisk undervis-
ning. Artiklarna syftar till att inspirera lärare att använda genusveten-
skapens pedagogik och didaktik samt till att ge högskolelärare nyck-
elbegrepp och redskap för problematisering och analys av sin egen 
undervisning. Skriftens tio författare, som alla har lång erfarenhet av 
forskning och undervisning, visar att all undervisning genomsyras av 
maktrelationer, där vissa röster förtrycks och andra får en normerande 



	  30	  

ställning, och föreslår konkreta åtgärder för att skapa mer demokra-
tiska och flerstämmiga lärandesituationer. 

Kerstin Norlander, universitetslektor i genusvetenskap vid Umeå uni-
versitet och FD i ekonomisk historia, menar i skriftens första artikel 
att studenter har blivit allt sämre på att läsa kritiskt och noggrant. För 
att förbättra studenternas kritiska förmåga och läskunskaper föresprå-
kar hon empatisk läsning. Enligt Norlander måste studenterna träna 
sig i att förstå författarens åsikter och läsa texten på dess egna villkor. 

I skriftens andra artikel, ”Intersektionell genuspedagogik”, framhåller 
Nina Lykke, professor i genus och kultur vid Linköpings universitet, 
betydelsen av ett intersektionellt perspektiv, det vill säga vikten av att 
i högskoleundervisning synliggöra de sätt på vilka genus samverkar 
med andra kategoriseringar och identiteter (t.ex. funktionsnedsätt-
ningar, klass, utbildning, ras, nationalitet, generation etc.). Enligt 
Lykke kan vi inte betrakta genusrelationer som något homogent utan 
bör vara medvetna om de sätt på vilka genus samverkar med andra 
ojämlikheter såsom klass, etnicitet och sexualitet. På högskolan får 
lärare inte behandla studenter på ett homogent sätt, utan bör förstå och 
synliggöra skillnader och motverka normer som reproducerar ojäm-
lika maktrelationer, menar Lykke.  

I artikeln ”Integrerad undervisning om genus” diskuteras vikten av att 
man integrerar genusvetenskapliga perspektiv och teorier i all under-
visning, till exempel inom ämnesstudierna inom lärarprogrammet. 
Janne Bromseth och Renita Sörensdotter, verksamma vid Stockholms 
universitet, skriver i artikeln ”Normkritisk pedagogik” att det är vik-
tigt att skapa polyfona lärandemiljöer. Inspirationen för sina undervis-
ningsstrategier finner de i Paolo Freires teorier om normkritisk peda-
gogik. Centralt i författarnas didaktiska utgångspunkter är vikten av 
att skapa lärandesituationer där alla studentröster kommer till tals och 
stimulera förändringar i elevernas tankeprocesser, samt utmana deras 
förgivet tagna utgångspunkter. Enligt författarna måste studenterna 
lära sig att se hur normer och världsbilder som omger oss diskrimine-
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rar och utesluter andra tolkningar och annorlunda världssyn. Det 
handlar alltså om att öppna horisonten så att man kan både se världen 
på ett nytt sätt och se sig själv i ett nytt ljus.  

Iden femte och avslutande artikeln ”Den genusvetenskapliga under-
visningens brännpunkt” diskuterar Berit Larsson, genusvetare och 
pedagogisk utvecklare vid Göteborgs Universitet, olika utmaningar 
genusvetenskap som undervisningsämne står inför. Trots att ämnet 
genusvetenskap baseras på vetenskapliga metoder och teorier har det 
ofta ifrågasatts av medier, forskare, politiker och allmänhet. Larsson 
menar att genusvetenskap har gjorts till måltavla för fördomar om 
genusfrågor och att man ofta kan höra vilseledande framställningar av 
ämnets nytta och perspektiv.  

Jag fastnade särskilt vid Kerstin Norlanders artikel om empatisk läs-
ning, kanske för att den så tydligt relaterar till den högst aktuella frå-
gan om elevers och studenters påstådda försämrade läskunskaper. 
Spörsmålet har debatterats intensivt i direkt samband med senaste 
PISA-rapporten. Likaså har Ebba Lisberg Jensen, universitetslektor 
och programkoordinator vid Malmö högskola, väckt frågan: ”Hur ska 
universitetslärare, utan att ge avkall på akademisk kvalitet, undervisa 
de studenter som inte kan läsa, inte kan uttrycka sig begripligt i skrift 
och som har svårt att förstå enkla instruktioner?” (Samuelsson 
2013:4). 

Arbeta med utveckling av studenters läsförmåga 
Norlander menar att genusvetenskapens pedagogik handlar om bland 
annat betydelsen av att utveckla studenternas inlevelseförmåga, ett 
normkritiskt förhållningssätt och läsförmågor. I syfte att kunna ifråga-
sätta sitt eget agerande och sin egen världssyn efterfrågar Norlander 
utveckling av studenternas (själv)reflektion. Enligt henne måste stu-
denterna bli bättre på att lyssna och förstå andras sätt att tolka omvärl-
den. Norlander menar att dagens studenter inte har tränats i att läsa en 
text noggrant så att de förstår författarens egna utgångspunkter. Å ena 
sidan är studenterna sämre på att läsa en text på dess egna villkor, å 
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andra sidan är de snabba på att döma ut en text och en författares re-
sonemang, förklarar Norlander. Studenter lägger sällan tillräckligt 
med tid på att sätta sig in i ett spörsmål, understryker Norlander, och 
tillägger att när läraren ställer krav på att studenten ska föra ett läspro-
tokoll, döms undervisningsmetoden ut som ostimulerande. Enligt ge-
nusvetaren har många av hennes studenter svårt med långsamhet och 
noggrannhet och de ser inte nyttan av repetition. Alla dessa förmågor 
är betydelsefulla i en värld där akademiska färdigheter är alltmer ef-
tertraktade, poängterar Norlander. 

Kritiken riktas mot ett skolsystem där man har minskat ner på under-
visning i hur man läser texter noggrant och eftertänksamt. Konsekven-
sen är försämrad inlevelseförmåga och försämrad förståelse för andras 
(t.ex. författarens) tankesätt, ambitioner och perspektiv. Norlander 
menar att det är viktigt att först kontextualisera texten och få en bild 
av författarens intentioner och därefter kritiskt granska innehållet och 
komma med sina egna synpunkter. Att förstå eller läsa en text på dess 
egna villkor innebär att studenter börjar med att sammanfatta en text, 
såsom man exempelvis gör vid opponeringen, och således visar att de 
förstått vad författaren ville säga. Norlander kallar arbetsmetoden 
slow reading, close reading eller empatisk läsning.  

Textbearbetning och läsning måste vara strukturerad  
Genom att noggrant och på ett strukturerat sätt arbeta med en text 
(t.ex. med hjälp av ett läsprotokoll) kan man enligt Norlander utveckla 
studenternas läsfärdigheter och inlevelseförmåga, och vidga deras 
betraktelsesätt. Hon framhåller att det är lärarens ansvar att ge studen-
terna redskap för att kunna läsa och analysera en text. Följande sex 
frågor ska stå i fokus vid läsning av en text: vad?, hur?, syfte?, sam-
manhang?, vem?, vart?. Svaren på frågorna bör studenterna föra in i 
ett läsprotokoll, förklarar Norlander. 

• Frågan vad syftar till att få studenten att beskriva vad texten 
(vetenskaplig artikel, avhandling, digital media, skönlitterär 
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bok etc.) handlar om, vilken tes författaren driver, vilka fråge-
ställningarna och slutsatserna är etc.  

• I svaret på frågan hur ska studenten förklara hur texten är 
strukturerad, hur resonemang i texten byggs upp, vilka argu-
ment som anförs i texten och vilka teorier och förklaringsmo-
deller och vilken syn på samhället som sätter sin prägel på tex-
ten. 

• Studenten ska i läsprotokollet beskriva textens slutsatser men 
också fundera över om det finns något bakomliggande syfte 
med texten.  

• Det är viktigt att sätta in författarens argumentation och sam-
hällssyn i en social kontext, dvs. att beskriva sammanhanget i 
vilket texten har tillkommit. Norlander skriver att studenten 
bör fördjupa sina kunskaper om tidsepoken där texten har till-
kommit och träna sig i att förklara hur detta har påverkat tex-
tens innehåll. 

• Frågan vem handlar om att förklara dels vem författaren är och 
hur kommer det sig att han eller hon för ett visst resonemang, 
dels vem texten vänder sig till.  

• Först när studenterna har läst texten på dess egna villkor kan 
de gå vidare med att presentera sina egna åsikter. 

Norlanders slutsats är att empatisk läsning är en undervisningsmetod 
som hjälper studenter i att läsa, tänka och skriva med eftertanke och i 
att utveckla ett vetenskapligt tänksätt och en förmåga att ge välgrun-
dade kommentarer på andras texter. 

Text: Vanja Lozic  

Samuelsson, MS. (2013, mars). Studenter på 13-åringsnivå kräver nya 
arbetssätt. Universitetsläraren, 5. 4-6. 
Lundberg, A. & Werner, A. (Red.). (2012). Genusvetenskapens peda-
gogik och didaktik. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforsk-
ning. Tillgänglig: www.genus.se/digitalAssets/1439/ 
1439885_genuspedagogik_nywebbpdf.pdf 
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Lärandet sker i mellanrummet 
Recension av antologin Relationell specialpedagogik – i teori och 
praktik redigerad av Jonas Aspelin 
 
All pedagogik handlar på något sätt om relationer men det är inte 
alltid relationen som står i fokus när lärande och undervisning disku-
teras. Istället fokuseras ofta olika omständigheter i situationen, såsom 
exempelvis miljö och verksamhetsstruktur, och elevers medfödda för-
mågor. Inom relationell pedagogik är det just människors relationer 
som utgör det centrala innehållet. Det är i mötet som den relationella 
pedagogiken uppstår och såväl lärare som elever är delaktiga i och 
ansvariga för det (ofta oplanerade) som sker. Att lyfta fram relation-
ens roll för lärande är viktig när det gäller specialpedagogik eftersom 
sådan undervisning länge haft enskilda individer, karakteriserade 
genom sina avvikelser från en förväntad norm, som utgångspunkt.  
 
Antologin Relationell specialpedagogik – i teori och praktik utkom på 
Kristianstad University Press 2013. Redaktör för antologin är Jonas 
Aspelin, professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad.  Artiklar-
na i boken behandlar, som titeln anger, relationell specialpedagogik i 
olika lärandesituationer och huvuddelen av dem är skrivna av lärare 
som är eller har varit verksamma vid Högskolan Kristianstad.  Boken 
är resultatet av en seminarieserie som syftade till att presentera forsk-
ning inom relationell pedagogik och diskutera inriktningens relevans 
för just specialpedagogik och den innehåller följande artiklar: 
 
Jonas Aspelin ”Vad är relationell pedagogik?, Var är 

relationell pedagogik?” 
  
Ulla Christiansson-Bank ”’Behandlas typ som en människa’. Hur 

elever på ett specialutformat program ser 
på relationers betydelse” 
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Berit Willén Lundgren  
Peter Karlsudd 

”Relationella avtryck och specialpedago-
giska perspektiv i fritidshemmens prak-
tik” 

  
Bo Nilsson ”Den relationella musiken” 
  
Christer Ohlin ”Reflektioner kring handledning av in-

ternationella doktorander i Sverige” 
  
Linda Palla ”Konstruktioner av det behövande bar-

net. Om ’vad’, ’vem’ och intersubjektivi-
tet i en specialpedagogisk förskolekon-
text” 

  
Ann-Elise Persson ”Det relationella handledningsmötet” 
  
Jerry Rosenqvist ”Relationell dynamik – ett försök till 

analys av skola i förändring” 
  
Maria Rubin ”Vem är Sofia? Perspektiv på relationell 

specialpedagogik i arbetet för språkut-
veckling och mångfald” 

   
Daniel Östlund ”Omsorgsarbete i träningsskolan”	  

Ur ett högskolepedagogiskt perspektiv är det naturligtvis de artiklar 
som behandlar högre utbildning som är de mest intressanta, bland 
annat ”Det relationella handledningsmötet” av Ann-Elise Persson och 
”Reflektioner kring handledning av internationella doktorander i Sve-
rige” av Christer Ohlin, men eftersom alla artiklar i boken riktas mot 
lärande finns det även en hel del att hämta ur de artiklar som behand-
lar utbildning på andra nivåer och inom olika skolformer – från för-
skola och gymnasium till träningsskola och fritidshem. Många av ar-
tiklarna är förkortade versioner av längre, tidigare publicerade texter 
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och läsare som vill ha fördjupad bakgrundsinformation får gå till ur-
sprungskällan där metoder och material beskrivs mera utförligt.  

En relativ relation 
Boken inleds med en beskrivning av vad relationell specialpedagogik 
är och avslutas med en beskrivning av vad – och var – relationell spe-
cialpedagogik kan vara. Innehållet i artiklarna visar tillsammans en 
bredd i tillämpningen och handlar främst om hur den relationella pe-
dagogiken kommer till uttryck i olika sammanhang. Av resonemangen 
kring relationell specialpedagogik framgår det att relationens bety-
delse för lärande kan ses å ena sidan som en relativt ny aspekt inom 
pedagogiken, i alla fall forskningsmässigt, och å andra sidan som en 
ofta förbisedd självklarhet inom pedagogik i allmänhet.  
 
Även lärare som inte arbetar med specialpedagogik hittar perspektiv 
på lärande som är intressant ur ett allmänpedagogiskt perspektiv. Spe-
cialpedagogiken är inte någon isolerad del utan det finns tydliga kopp-
lingar till pedagogik i allmänhet, som Linda Palla skriver: ”Utifrån ett 
relationellt synsätt ser läraren istället öppna barn/elever [eller studen-
ter, min kommentar]. Här kan man säga att ett allmänpedagogiskt re-
lationellt perspektiv och ett mer specialpedagogiskt dito kan mötas, i 
synen på människan” (Palla 2013:168).   
 

Vem – inte vad 
Inom den relationella pedagogiken är det just relationerna mellan in-
divider som utgör grunden. Såväl miljöns yttre omständigheter som 
individers inre egenskaper påverkar lärandet men det är genom reella, 
mellanmänskliga relationer som lärande uppstår. När det gäller speci-
alpedagogik blir detta perspektiv viktigt eftersom fokus flyttas från 
individen som ett (statiskt) vad till ett (föränderligt) vem. Det innebär 
att lärare ser personer i svårigheter, inte med svårigheter, vilket får 
både direkta och indirekta konsekvenser för undervisning. En sådan 
perspektivförändring påverkar alla lärare – även oss högskolelärare 
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när vi diskuterar lärande och när vi handleder studenter. Som lärare är 
vi, enligt det relationella pedagogiska perspektivet, en del av lärande-
processen och vår förmåga att kommunicera och interagera får effek-
ter för såväl studenternas som vårt eget lärande.  

En bok för alla 
Även om denna bok är riktad till lärare inom specialpedagogik kan 
lärare i allmänhet dra slutsatser om sin egen undervisning utifrån de 
pedagogiska resonemang och konkreta exempel som finns i boken. 
Jag skulle personligen gärna sett att kopplingen mellan ett relationellt 
specialpedagogiskt perspektiv och ett allmänpedagogiskt perspektiv 
hade lyfts fram tydligare för att visa på den mångfald och de likheter 
som finns inom lärande och undervisning oavsett stadier och skolfor-
mer. Det hade kunnat öka spridningen av ett relationellt pedagogiskt 
synsätt. 
 
Text: Camilla Forsberg 
 
Aspelin, J. (Red.). (2013). Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kris-
tianstad: Kristianstad University Press 
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NOTISER 

VILÄR – Nätverket för verksamhetsintegrerat lä-
rande  
Nätverket VILÄR initierades på Högskolan Kristianstad december 
2008. Då hölls en minikonferens där idéer dryftades om ett gränsöver-
skridande samarbete kring arbetsintegrerat lärande och verksamhets-
förlagd utbildning. På konferensen deltog ett femtiotal forskare, lärare 
och praktiker från ett flertal lärosäten.   

Värdet av att träffas över de olika professionsorienterade områdena 
uppfattades som fruktbart och inspirerande och ledde till att nätverket 
VILÄR bildades. VILÄR står för verksamhetsintegrerat lärande och 
är ett samlingsbegrepp för pedagogiska modeller som bygger på en 
integration och samverkan mellan högre utbildning och arbetsliv. 
Inom fältet finns det pedagogiska utmaningar som är gemensamma 
för arbetsintegrerat lärande (AIL), verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU); Coop cooperative education, mentorsprogram, fadderföretag 
och andra former av projektsamverkan mellan högskoleutbildningar 
och arbetsliv.  

Syftet med nätverket är att skapa en plattform för samarbete och att 
stimulera till en gränsöverskridande samverkan kring forskning och 
pedagogisk utveckling av verksamhetsintegrerat lärande samt att 
sprida goda idéer inom området. Nätverket består av lärare och fors-
kare från flera olika utbildningsområden, exempelvis lärar-, vård-, 
ekonomi- och ingenjörsutbildningar, som representerar olika former 
av verksamhetsintegrerat lärande.  

Styrgruppen för VILÄR består av representanter från sex lärosäten 
som träffas med viss regelbundenhet för att diskutera och initiera 
kommande nätverksaktivitet. Se 
http://webnews.textalk.com/swednet/natverk/vilar-1. Kontaktperson 
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för VILÄR på HKR är Irene Persson, Sektionen för hälsa och sam-
hälle. 

VILÄR-nätverket har också internationella kontakter, bland annat 
med Storbritannien, USA, Kanada och Australien och är även knutet 
till WACE World Association for Cooperative Education. Vill ni veta 
mer om det internationella nätverket, se http://www.waceinc.org  

Huvudaktiviteten för nätverket är en konferens som hålls i december 
varje år. Här finns det möjlighet att presentera pågående eller avslu-
tade projekt, men även idéer i sin linda kan tas upp och diskuteras 
med andra konferensdeltagare. Responsen från kolleger brukar få pro-
jektidéer att utvecklas i positiv riktning. Nästa konferens är den 16-17 
december 2014 i Kalmar. För mer information om konferensen, se 
http://www.lnu.se/vilar2014 

Text: Irene Persson 

 

Konferensen NU2016 samarrangeras av Lärosäten 
Syd 
I oktober 2009 bildade lärosätena i Skåne och Blekinge Lärosäten Syd 
som ett svar på den allt hårdare konkurrensen om studenter och forsk-
ningsmedel. Alla fem lärosäten såg möjligheten att samarbeta kring 
frågor av gemensamt intresse för att på så sätt bli en starkare röst i den 
utbildningspolitiska diskussionen samtidigt som det också fanns möj-
ligheter till konkreta samordningsvinster. Idag, fem år senare, har 
samarbetet formaliserats med återkommande rektorsmöten och även 
prorektorerna möts regelbundet.   

I mars 2014 när SUHF gav Lärosäten Syd uppdraget att ansvara för 
arrangemanget av NU2016 kan man se det som startskottet för att 
även de högskolepedagogiska frågorna håller på att hitta lärosätesö-
vergripande samarbetsformer. NU-konferenserna arrangeras vart an-
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nat år och NU2014 går av stapeln i Umeå 8-10 oktober. Konferensen 
riktar sig till verksamma i högre utbildning. Om du vill delta eller är 
nyfiken på årets konferensteman se http://sites.upc.umu.se/ 

Malmö högskolas högskolepedagogiska enhet Akademiskt lärarskap 
har arrangerat ett första planeringsmöte med kollegor från övriga läro-
säten. De första preliminära konferensteman som formulerades var: 
breddat deltagande, E-lärande, språkkompetens, normer i högre ut-
bildning och forskarutbildningen. Nästa möte är planerat till den 25 
augusti och då möts återigen representanter för den högskolepedago-
giska verksamheten från Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan 
Kristianstad, Lunds universitet och Malmö högskola. Gruppen invän-
tar nu med en viss spänning rektorsgruppens svar på äskandet om me-
del för arrangerandet av NU2016. Förhoppningen är att man ska få 
resurser att under 2014 och 2015 genomföra omvärldsspaningar som 
ska bidra till kontinuitet i diskussionerna mellan konferenserna men 
också ge uppslag kring internationella trender och diskussioner inom 
högre utbildning. 

Här i Kristianstad är Stefan Larsson, högskolepedagogisk utvecklare 
på LRC, kontaktperson för gruppen som ska arrangera NU2016. Om 
du och dina kollegor har idéer på teman för konferensen eller förslag 
på nya sätt att arrangera och presentera på konferenser är ni välkomna 
att höra av er till stefan.larsson@hkr.se              

Text: Anne-Charlotte Ek, baserat på en intervju med Patricia Staaf, 
föreståndare för Akademisk lärarskap, Malmö högskola.  
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Bredda rekryteringen – nej, fokusera snarare på att 
skapa delaktighet under utbildningen 
Den 7-8 maj stod Uppsala universitet värd för Includes årligt åter-
kommande konferens. Årets tema var Utbildning för alla?. Konferen-
sen bjöd på såväl matnyttiga som gripande vittnesmål från utbildning-
ens vardag, presentationer av pågående och planerade forskningspro-
jekt och goda exempel. I fokus för många bidrag stod frågor om klass, 
kön, etnicitet och funktionsförmåga för likvärdig delaktighet i högre 
utbildning. Här lyfts ett axplock fram. I sin forskningsansökan ”Att 
framträda som framgångsrik student: Män, maskuliniteter och prestat-
ioner i högre utbildning” vill två Uppsalaforskare undersöka hur mäns 
hälsa påverkas av studiestress och konkurrens och hur misslyckande 
hanteras av män som är vana att prestera väl. Vid Högskolan Väst har 
två andra forskare undersökt konsekvenser av rekrytering av underre-
presenterat kön. Under rubriken Kan man behålla jämställdheten i 
jämställdhetsarbetet? Om problem och möjligheter vid rekrytering av 
män till förskollärarutbildning presenterades resultatet av denna stu-
die som finns tillgänglig på Högskolan Västs hemsida. Det i mitt 
tycke mest oförglömliga inslaget stod Golnaz Hashemzadeh för. Un-
der rubriken Med prestationen som vapen belyste hon både det utta-
lade och subtila motstånd och den diskriminering som hon mötte un-
der hela sin studietid från grundskola och gymnasium till Handelshög-
skolan i Stockholm. Detta trots topprestationer. Erfarenheterna har 
hon beskrivit i boken Hon är inte jag. Konferensen belyste att akade-
min har en hel del att göra innan likvärdigt bemötande och delaktighet 
är en medveten och självklar fråga i utbildningsplanering och under-
visning. Därför konstaterade flera av talarna att det inte räcker att tala 
om breddad rekrytering utan vi måste också diskutera hur vi bemöter 
och introducerar nya studenter till de normer och krav som akade-
miska studier ställer. För utan kännedom om de akademiska ”spelreg-
lerna” kan man som student inte bli delaktig och ansvarig.  

För dig som inte känner till Include är det ett nationellt nätverk som 
arbetar för breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets 
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syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomström-
ning, mångfald och likabehandling. På hemsidan www.include.nu 
finns information om verksamheten och kommande arrangemang. Här 
på Högskolan Kristianstad är Bodil Lennvig på LRC Includes kon-
taktperson. Hör gärna av dig till henne om du vill veta mer om In-
clude.  

Text: Anne-Charlotte Ek   
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HÖGSKOLEPEDAGOGISKA 
PUBLIKATIONER PÅ HKR 2013 
Översikten visar publikationer som finns registrerade i DiVA: 
böcker och artiklar författade av anställda vid Högskolan Kristi-
anstad och antologier med redaktörer från Högskolan Kristian-
stad. Artiklar ur antologier tas inte upp separat. Konferensbidrag 
och rapporter finns inte med. Urvalet är gjort med sökorden pe-
dagogik och högre utbildning. 

Böcker inklusive antologier 
Ahlquist, S. (2013). Storyline: developing communicative competence 

in English. Lund: Studentlitteratur. 

Aspelin, J. (Red.). (2013). Relationell specialpedagogik: i teori och 
praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press. 

Ek, A.-C. (Red.). (2013). Högskolepedagogisk debatt: högre utbild-
ning under förändring: tema: examensarbete. Kristianstad: Läran-
deResursCentrum, Högskolan Kristianstad. 

Hansson, C., Karlsson, L. & Nygren, Å. (Red.). (2013). Lärarlärdom, 
högskolepedagogisk konferens 2012. Paper presented at Lärarlär-
dom. Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola. 

Helldén, G. (2013). Elevers kunskapsutveckling och förståelse av eko-
logiska processer. Stockholm: Liber. 

Holmqvist Olander, M. (Red.). (2013). Learning study i förskolan. 
Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, S. (Red.). (2013). Lärarlärdom: högskolepedagogisk konfe-
rens 2013 i Kristianstad. Paper presented at Lärarlärdom. Kristian-
stad: Kristianstad University Press. 

Sepp, H. (2013). Måltidspedagogik: mat- och måltidskunskap i för-
skolan. Lund: Studentlitteratur. 
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Avhandlingar 
Hermansson, C. (2013). Nomadic writing: exploring processes of 

writing in early childhood education. (Doctoral dissertation). 
Karlstad: Faculty of Arts and Social Sciences, Educational Work, 
Karlstads universitet. 

Linge, A. (2013). Svängrum: för en kreativ musikpedagogik. (Docto-
ral dissertation). Malmö: Holmbergs. 

Artiklar i tidskrifter 
Ahlquist, S. (2013). ‘Storyline’: a task-based approach for the young 

learner classroom. ELT Journal, 67(1), 41-51.  

Eklöf, A. (2013). A long and winding path: requirements for critical 
thinking in project work. Learning, Culture and Social Interaction, 
2(2), 61-74. 

Ekstrand, B. (2013). Prerequisites for persistence in distance educa-
tion. Online Journal of Distance Learning Administration, 16(4). 

Erduran, S. (2013). Philosophy, chemistry and education: an introduc-
tion. Science & Education, 22(7), 1559-1562. 

Erduran, S. & Mugaloglu, E. Z. (2013). Interactions of economics of 
science and science education: investigating the implications for 
science teaching and learning. Science & Education, 22(10), 2405-
2425. 

Gustavsson, L. & Pramling, N. (2013). The educational nature of dif-
ferent ways teachers communicate with children about natural phe-
nomena. International Journal of Early Years Education, 22 (1), 
59-72. 

Holmqvist Olander, M. & Burman, H. (2013). Social review as a tool 
for developing social skills: using contrasting cases. SAGE Open, 
3(2), 1-8. 
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Holmqvist Olander, M. & Olteanu, C. (2013). Bridging the gap be-
tween theory and practice by the use of iterative processes. Journal 
of Education and Learning, 2(1), 230-239. 

Jonsson, A. & Williams, P. (2013). Communication with young chil-
dren in preschool: the complex matter of a child perspective. Early 
Child Development and Care, 183(5), 589-604. 

Jönsson, A. (2013). Facilitating productive use of feedback in higher 
education. Active Learning in Higher Education, 14(1), 63-76. 

Lindahl, I. (2013). Diversity: enrichment in children’s dealing with 
ethical issues. Journal of Modern Education Review, 3(12), 899-
908. 

Ljung-Djärf, A. (2013). The learning study process: a collaborative 
way to develop the use of contrast of critical aspects in preschool 
educational practice. Journal of Studies in Education, 3(1), 33-47. 

Ljung-Djärf, A. & Holmqvist Olander, M. (2013). Using learning 
study to understand preschoolers’ learning: challenges and possi-
bilities. International Journal of Early Childhood, 45(1), 77-100. 

Ljung-Djärf, A., Holmqvist Olander, M. & Wennås Brante, E. (2013). 
Patterns of variation: a way to support and challenge early child-
hood learning?. Creative Education, 4(7A1), 33-42. 

Malmström, E. (2013). Bild och pedagogikens estetiska språk: en ana-
lys av nationella styrdokument. Utbildning och Demokrati, 22(1), 
109-135. 

Mäntylä, T. (2013). Promoting conceptual development in physics 
teacher education: cognitive-historical reconstruction of electro-
magnetic induction law. Science & Education, 22(6), 1361-1387. 
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Panadero, E. & Jönsson, A. (2013). The use of scoring rubrics for 
formative assessment purposes revisited: a review. Educational 
Research Review, 9, 129-144. 

Sjödahl Hammarlund, C., Nordmark, E. & Gummesson, C. (2013). 
Integrating theory and practice by self-directed inquiry-based 
learning?: a pilot study. European Journal of Physiotherapy, 15(4), 
225-230. 

Wahlgren, S. & Lindahl, I. (2013). Dinosauriers dans - ett matematik-
projekt. Modern barndom (1), 26-29. 

Wennås Brante, E. (2013). "I don’t know what it is to be able to read": 
students with dyslexia experience their reading impairment. Sup-
port for Learning, 28(2), 79-86. 

Wennås Brante, E., Holmqvist Olander, M. & Nyström, M. (2013). 
Exploring the impact of contrasting cases in text and picture pro-
cessing. Journal of Visual Literacy, 32(2), 15-38. 

Westergren, A. & Edfors, E. (2013). Nursing students gain tools for 
knowledge utilisation through a work and research integrated 
learning assignment – a qualitative study. Journal of Nursing Edu-
cation and Practice, 3(1). 

Westergren, A., Edfors, E., Hedin, G. & Hagell, P. (2013). Improving 
nursing students research knowledge through participation in a 
study about nutrition, its associated factors and assessment. Jour-
nal of Nursing Education and Practice, 3(8), 50-58. 
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HÖGSKOLEPEDAGOGISK UTBILDNING PÅ 
HKR 
På LRC finns en bred kompetens och goda möjligheter att ordna 
utbildning för personal på högskolan. LRC erbjuder kurser och 
kan skräddarsy en workshop för just er arbetsgrupp, med ut-
gångspunkt i något av nedanstående förslag eller med utgångs-
punkt i andra behov som sektionerna har. Tveka inte att höra av 
er till personalen på LRC med era önskemål. 

Högskolepedagogisk grundkurs I & II 
Till hösten 2014 erbjuder Högskolepedagogisk utveckling en fortsätt-
ningskurs på grundkurs I för de lärare som vill bygga ut sin högskole-
pedagogiska utbildning till 15 hp. Våren 2015 kommer Grundkurs I 
att erbjudas igen. Under hösten kommer Högskolepedagogisk utveckl-
ing att arbeta fram ett antal kortare temakurser som också kommer att 
erbjudas framöver. Håll utkik efter mer information kring detta under 
hösten. 

Universal design: undervisa tillgängligt 
Som högskola har vi skyldighet att se till att undervisningen är till-
gänglig för alla studenter. Ibland kan det vara svårt att ändra uppläg-
get av en kurs i sista stund. En bättre idé är att redan från början ut-
forma undervisningen så att funktionsnedsättning inte behöver vara ett 
hinder. Universal design är en uppsättning principer som ger stöd i 
vad du kan tänka på när du planerar din undervisning. 

Skrivutvecklande arbetssätt: att stödja studenters skriv-
progression 
Studenters skrivande är ett ständigt aktuellt tema. I denna workshop 
diskuterar vi hur studenters skrivprogression kan stödjas med ut-
gångspunkt i konkreta exempel från studenttexter. I Skrivhandboken 
som gavs ut på Kristianstad University Press 2012 beskrivs olika 
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aspekter av studenters skrivande som är viktiga för dig som lärare att 
uppmärksamma. 

Att utforma skrivuppgifter 
För att studenter ska få bästa förutsättningar att prestera bra arbeten 
krävs att de förstått uppgiften. Hur kan du som lärare bli tydligare 
med att beskriva vad du förväntar dig av studenten? 

Responsgrupper som arbetssätt i undervisningen 
Vilken typ av respons kan studenter ge varandra? Hur kan jag som 
lärare sätta samman responsgrupper? Hur ger jag uppgifter och in-
struktioner som ger studenterna stöd i sin respons? 

Informationskompetens i högre utbildning 
Informationskompetens är en av de generiska kompetenser studenter 
ska utveckla under sin utbildning. Vad innebär informationskompe-
tens och hur kan du arbeta som lärare för att stärka studenternas ut-
veckling? 

Föreläsningar och lärresurser online – spela in på enklaste 
sätt 
Begreppet flipped classroom har spridit sig som en löpeld de senaste 
åren och betecknar ett arbetssätt där lärare spelar in korta föreläsning-
ar eller genomgångar som eleverna ser i förväg för att kunna lägga 
fokus på diskussioner och problemlösning när man ses. I workshopen 
provar vi olika enkla inspelningsverktyg och diskuterar hur de kan 
användas i så väl nätkurser som i campusförlagd undervisning. 

Seminarier och handledning online 
Med onlinetjänsten Adobe Connect kan du och dina studenter sända 
ljud, videobild och olika typer av presentationer via nätet. Hur funge-
rar det och hur kan du använda verktyget på ett sätt som främjar stu-
dentaktivitet?  
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Den uppkopplade studenten 
Idag är allt fler studenter uppkopplade med datorer, smarta telefoner 
och surfplattor. Hur kan vi dra nytta av det i undervisningen? I denna 
workshop provar vi samarbetstjänster och onlinetjänster för lärande-
aktiviteter som kan användas i klassrummet eller föreläsningssalen.   
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HÖGSKOLEPEDAGOGISK DEBATT 
hpdebatt@hkr.se	  

	  

Redaktör:  
Ulrica Skagert, högskolepedagogisk utvecklare, LärandeResursCent-
rum 
 

Redaktionsmedlemmar: 
Camilla Forsberg, adjunkt, Sektionen för lärande och miljö 
Åsa Kronkvist, IKT-pedagog, LärandeResursCentrum 
Vanja Lozic, lektor, Sektionen för lärande och miljö 
Irene Persson, adjunkt, Sektionen för hälsa och samhälle  
Timurs Umans, lektor, Sektionen för hälsa och samhälle  
 

Ansvarig utgivare:  
Chefen för LärandeResursCentrum 
 

Syfte och inriktning  
Det främsta syftet med Högskolepedagogisk debatt är att bidra till 
utvecklingen av undervisningen vid Högskolan Kristianstad. Tidskrif-
ten ska vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte men också för 
kunskapsproduktion. Redaktionen välkomnar bidrag som fördjupar 
kunskapen om lärande eller som bidrar till utveckling av undervis-
ningen. Förhoppningen är att lärare, handledare, doktorander och stu-
denter likaväl som pedagogiska utvecklare och forskare ska bidra med 
innehåll och gärna skapa debatt.  

Bidragen kan skrivas på svenska eller engelska. Högskolepedagogisk 
debatt är inte en peer review-tidskrift men samtliga bidrag granskas 
och kommenteras av redaktionen. Referenshantering sker enligt APA: 
se till exempel www.rkh.se/PageFiles/466/APA-referensguide.pdf  
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Bidragstyper 
Vi vill att tidskriften ska vara en plats för utbyte och därför ser vi 
gärna bidrag med såväl artiklar om forskning som krönikor och repor-
tage från konferenser och andra sammanhang där lärande och under-
visning i högre utbildning diskuteras. 

Artikel: Högst 5 000 ord. Dessa ska genomsyras av ett vetenskapligt 
angreppssätt med en väldefinierad frågeställning och koppla till rele-
vant vetenskaplig litteratur.  
 
Bokrecensioner: Högst 1 000 ord. Kontakta redaktionen och ge för-
slag innan du skriver. Recensionen bör redogöra för verkets innehåll, 
dess styrkor och svagheter samt relevansen för läsare av Högskolepe-
dagogisk debatt.   
 
Debattinlägg: Högst 800 ord. Fokus på frågor relevanta för högsko-
lans undervisningsverksamhet eller aktuella utbildningspolitiska frå-
gor. Redaktionen uppmuntrar till svar på debattinlägg.  

Goda exempel (best practice): Högst 1 800 ord. Här kan du till ex-
empel beskriva framgångsrika undervisnings- och examinationsfor-
mer. Resultaten bör ha utvärderats och ha relevans för högre utbild-
ning.  

Forskningsnotiser: Högst 1 500 ord. Beskrivningar av pågående ut-
bildningsrelaterad forskning.  
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 Checklista för bidrag 
o Innehåll och omfattning motsvarar riktlinjerna för respektive 

bidragstyp. 
o Bidraget har inte varit publicerat.  
o Bidraget är i Word-format. 
o Referenshanteringen följer APA i löpande text och i referens-

lista. 
http://www.utbildning.gu.se/digitalAssets/1366/1366320_apa-
lathunden-2012.pdf 

o Texten har enkelt radavstånd, 12 punkters typsnittsstorlek. 
o Bilder och figurer är placerade i den löpande texten och ha-

bild- respektive figurtext. 
 

 Kommande nummer 
Ht 2014: Tema: akademiskt språkbruk 

Vt 2015: Tema: VFU-forskning och -utvecklingsprojekt 

Vt 2015: Tema: att undervisa tillgängligt 

	  

	  



Högskolan Kristianstad 

Skriftserien Högskolepedagogisk debatt ges ut av 
LärandeResursCentrum (LRC) vid Högskolan Kristianstad. För 
innehållet står lärare och forskare vid Högskolan som med sina 
bidrag vill stimulera den pedagogiska utvecklingen både 
internt och externt.


