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Högskolepedagogikens status beror på utformningen av kursernas mål, innehåll och metoder. 

Planering och utvärdering är viktiga men knappast centrala delmoment i sammanhanget. 

Ett angeläget mål för de högskolepedagogiska kurserna är att de ska höja deltagarnas 

undervisningskompetens. Fel utformning av utbildningens praktiska fas leder till abstraktion 

och fragmentering snarare än integration och systemtänkande. Feltänk vid utformningens 

teoretiska fas leder till utveckl-ingspsykologi snarare än ämnesdidaktik. Det ligger på 

anordnarens ansvar att förena pedagogisk teori och praktik. Utbildningarna måste utgå från 

deltagarnas behov och erbjuda ämnes(områdes)didaktiskt kursinnehåll. 

 

Introduktion 

Myndigheten för skolutveckling (Assarsson och Zipos-Zackrisson, 2011, s. 21) konkretiserar i 

några punkter ett relevant kursinnehåll för att utveckla högskolepe-dagogiska lärares grundsyn, 

i första hand utifrån samband mellan människans lärande och samhällets kunskapsbehov: vad 

är kunskap, hur fungerar lärande, vilka är drivkrafterna, vad betyder det att vara människa, 

med vilka resurser formar vi samhället och hur förhåller sig människan till naturen? En annan 

inspiration är innehållet i första numret av Högre utbildning (2011) där man talar om ett behov 

att: ”stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning”. Innehållet visar några exempel 

på ”best practice” i form av introduktion till högre studier, rangordning och inspiration. I övrigt 

behandlar innehållet tidskriften (bidragstyper), ledare (om tidskriften) samt debatt (examination). 

Högskolepedagogik betecknar kurser och utbildningar som högskolorna erbjuder lärarna. 

Sammansättningen högskolepedagogik består av två ord och anger att ”pedagogik” är viktigare 

än ”högskola”. Till yttermera visso finns det ett samband mellan huvuddisciplinen pedagogik 

och sido-disciplinen högskolepedagogik. Men låt oss börja från början. Nordisk familjeordbok 

(1915, s. 304-309) innehåller definition av pedagogik som speglar svårigheten att skilja mellan 

”teoretisk pedagog, idkare af pedagogik, och praktisk pedagog, lärare eller uppfostrare.” Så 

framträder den gamla textens argument 

 

Så väl behofvet af pedagogiska teorier som också möjligheten af en vetenskaplig 

pedagogik har ofta förnekats. Man har påstått, att en lärare endast behöfver 

egna kunskaper i de ämnen, i hvilka han skall undervisa; det ändamålsenliga 

undervisningssättet är en följd af ämnets innehåll och kräfver ingen särskild 

teori. Då man på denna grund velat förneka behofvet af pedagogiska teorier, har man 

först och främst ensidigt fattat pedagogiken som endast metodik och förbisett, att 

pedagogiken också har att behandla uppfostrans och undervisningens ändamål samt 

karaktärsbildningens svårlösta problem. Det ligger i uppfostrans begrepp att vara en 

afsiktlig och planmässig verksamhet, och för planens uppgörande behöfves på detta 

som på andra områden teori, ytterst grundad på vetenskaplig forskning. (s. 304) 

 

Det kan verka småaktigt att problematisera förhållandet mellan pedagogik och 

högskolepedagogik. Man kan i stället konstatera att båda disciplinerna förutsätter 

tvåvägskommunikation. Och man kan analysera språket som verktyg för under-visning, studier, 



lärande och fostran. Det är också rimligt att fundera över hur vi förhåller oss till varandra vid 

pedagogiska möten, så kallade sanningens ögonblick. 

 

Problemformulering och syfte 

Behovet av fostran präglar knappast högskolepedagogiken, men en förhörslikande pedagogik 

karaktäriserade en gång lärarens arbete. Muntliga läxförhör i kyrkans, militärens och skolans 

värld utgjorde ”sanningens ögonblick” för auktoriteternas fostran. John Dewey (1909, s. 55) 

säger att fostransproblematiken omfattar ”de djupaste sidorna av en mental attityd som hos alla 

individer bestäms av hur om-värden reagerar på dåligt beteende”. Man kan tillägga att det är 

enklare att förhindra att dåligt beteende uppstår än att korrigera felbeteendet i efterhand. Utöver 

den förhörsliknande fråga-svarrelation vi idag kallar undervisning omfattar pedagogiska 

situationer enligt Svensson (2009) relationer mellan samhälle och lärare, dvs. utbildning. 

Förklaringen ger en ytlig bild av komplexa samband mellan fostran, undervisning och utbildning. 

Svaret på vad högskolepedagogik är, börjar med en definition på vad sanningens ögonblick 

innehåller. Vid goda möten uppstår en process där en för deltagarna viktig del av utbytet består 

av relationsskapande frågor och svar. Sådana pedagogiska situationer uppstår på alla möjliga sätt 

och med alla möjliga resultat vid mer eller mindre meningsfulla samtal, möten eller utväxlingar. 

Självfallet ska utväxlingarna omfatta ett vettigt innehåll. En tidig slutsats av förhållandet är att 

högskolepedagogik är mer att betrakta som fort-, distans-, arbetslivs- eller vuxenbildning än 

vetenskaplig disciplin. 

 

För att avgränsa problematiken kring högskolepedagogik föreslår Bengtsson (1997, s. 251) i 

motsats till t ex. McKeachie (2002) en kritiskt-analytisk definition under rubriken ”praktisk 

didaktik och teoretisk didaktik” där lärarnas ovilja att fördjupa sig i problematiken blir uppenbar, 

åtminstone i jämförelse med definitionen i Nordisk familjeordbok: ”Företrädarna för läraryrkets 

självtillräcklighet verkar å sin sida inte se någon möjlighet att förena teoretisk kunskap med 

yrkesutövningen eller vill inte att de ska ha något samröre, utan accepterar bara en tyst och 

outsägbar kunskap som växer genom egna erfarenheter.” McKeachie (ibid.) menar å andra sidan 

att lärarens manualmässiga hantering lägger en grund för god undervisning. 

 

I motsats till empiriska studier (Rönnbäck 1996, 1997a, 1997b och Lönn 1999) av 

högskolepedagogikens position i förhållande till pedagogiken, argumenterar jag för att man 

ska ta stöd i en centraleuropeisk didaktiktradition. Avsikten är att beskriva högskolepedagogik 

som en praktisk och teoretisk (Bengtsson, 1997, s. 247-248) disciplin. Jag utgår från högskolans, 

individens och samhällets därtill kopplade undervisnings-, utbildnings- och fostransbehov. Syftet 

med att genomlysa kursanordnarnas genomförande av högskolepedagogisk utbildning är att 

besvara relevanta frågor kring undervisningens mål, innehåll och metod. 

 

Utbildning och demokrati 

Gemensamt för många beteendevetenskapliga ämnen är företrädarnas ambition att bidra till 

samhällsutvecklingen genom utvecklade sociala relationer. Kroksmark (1997) och Liljequist 

(1994) menar att skola och undervisning är en för samhället och medborgarna viktig och 

svår verksamhet. Det finns en sedan länge (Dewey 1909) omhuldad tanke om att utbildning och 

fostran stärker medborgarnas sociala ansvarstagande vilket i sin tur leder till demokrati, 

utveckling, framgång och lycka. Durkheim (Lauder et al. 2006) uttalar sig om utbildningens natur 

och funktion med en optimistisk framtidssyn. 

 



Utbildning sker när den äldre generationen påverkar barn och ungdomar så att de 

uppnår en nödvändig social kompetens för ett liv i gemenskap. Målet är att hos barnet 

väcka, utveckla och finslipa sådana fysiska, intellektuella och moraliska färdigheter som 

det politiska samhället i stort och den specifika miljö barnet passar för. (s. 80) 

Immanuel Kant (Lauder et al. 2006, s. 76) fokuserar liksom Durkheim och många tidigare 

pedagogiska teoretiker från Rousseau till Ellen Key på människans sociala behov. Målet för 

utbildningen är att ”utveckla hos varje individ hela den potential människan är förmögen.” 

Utbildning, uppfostran och undervisning för individuell lycka och samhällsutveckling definierar 

Svensson (2009) utifrån utbildningens mål. Därmed inkluderar han ett brett och djupt 

kunskapsfält. 

 

Myndigheterna menar i bl. a. ”Grundbulten” att högskolepedagogisk undervisning ska ske under 

demokratiska former. Man menar också att läraren ska förbereda studenterna för personligt 

ansvarstagande. Durkheim, Weber, Dewey och Klafki säger, som vi sett, att utbildning är 

samhällets självklara uppdrag. Demokrati som styrelseform fungerar som strävansmål och 

metod för all slags undervisning. Klafki (1997, s. 220) anser t ex. att utveckling bara kan ske i en 

”gemensam samhällelig strävan mot ett demokratiskt samhälle.” Émile Durkheim (Lauder et al, 

2006, s. 94) påstår att vetenskapsmännens beundran för undervisning är ”ett välkänt faktum”. 

Det finns ett samstämmigt heligförklarande av en möjligen ohelig allians mellan politikernas mål 

att skapa ett starkt samhälle och vetenskapssamhällets mål att utveckla pedagogisk teori, vad är 

ett relevant ämnesinnehåll? 

 

En jämförelse mellan den europeiska pedagogisk-filosofiska positionen och den pedagogisk-

psykologiska synen på pedagogik tydliggör skillnaderna. Jämförelsen kompletterar Durkheims 

och Svenssons ansatser utifrån samhällsmål som discipli-nering, frihet och demokrati. För 

Uljens (1997, s. 91) första steg gäller att ”männi-skans bildbarhet” (Bildsamkeit) ger en för oss 

typisk förmåga att förändra oss själva och världen. Förmågan kommer till uttryck när genom 

disciplinering, dvs. påverkan genom uppmärksamhet och lyhördhet inför egna och andras 

avsikter, handlingar, upplevelser, reflektioner och erfarenheter. Dewey (1909) kompletterar 

Uljens tolkning av det centraleuropeiska bildningsbegreppet genom att betona undervisningens 

betydelse för ämnesrelevant tänkande. 

 

A mind is disciplined in a subject in which independent intellectual initiative and 

control has been achieved. Discipline represents original native endowment turned, 

through gradual exercise, into effective power. So far as mind is disciplined, control of 

method in a given subject has been attained so that the mind is able to manage itself 

independently without external tutelage. The aim of education is precisely to develop 

intelligence of this independent and effective type – a disciplined mind. (s. 63) 

 

Idén om människans bildbarhet genom disciplinering är problematisk. Det beror på att det är 

svårt att i förväg ange vem eller vad som påverkar och vad påverkan specifikt resulterar i, dvs. 

attityd till kunskapsinnehållet. Det andra steget i Uljens demokratiska bildningsteori innebär att 

läraren ger individen uppmärksamhet, förtroende och frihet att på egen hand, och i likhet med 

Rousseaus målbild utforska den egna potentialen, andra människor och världen. Liksom i Uljens 

första steg kompletterar Dewey (1909) tolkningen av bildningsbegreppet genom att poängtera 

frihetens betydelse för självständigt tänkande, medborgarskap och samhällsbyggnad. 

 



Genuine freedom, in short, is intellectual; it rests in the trained power of thought, 

in ability to “turn things over,” to look at matters deliberately, to judge whether the 

amount and kind of evidence requisite for decision is at hand, and if not, to tell where 

and how to seek such evidence. (s. 65; 66) 

 

När (ämnes)disciplineringen i ett första steg och friheten i ett andra steg är uppfyllda mål når 

människan fullvärdigt medborgarskap (Bildung). Som komplement till en sådan utvecklingslinje 

fastslår Hopmann (1997, s. 207) att disciplinerad kunskap och frihet är ett gemensamt mål vid 

pedagogisk verksamhet. Det ligger dessutom en stark övertygelse hos företrädarna om målet att 

läraren ska bidra till studentens bildning genom att utveckla metoder för att hantera ett relevant 

kunskapsinnehåll. 

 

Durkheim (Lauder et al. 2006) intar en liknande position utan att ta ställning till den 

pedagogiska processens balansproblematik, dvs. att matcha samhällets tvång (fostran) mot 

individens frihetsbehov (lärande). Genom att referera till utbildnings-, undervisnings- och 

uppfostransmedierad religion, tradition och historik säger Durkheim (ibid., s. 82): ”Man is man, 

in fact, only because he lives in society.” Sedan följer ett resonemang om den problematik som 

följer av samhällets auktoritet, regler och rutiner kopplade till individuell frihet. Först och främst 

(ibid., s. 86) har utbildningen konserverande och stabiliserande effekt på samhällsutvecklingen. 

Av detta följer som ett eko av Uljens första fostrans-steg att samhället utövar legitim auktoritet 

över medborgarna (Education must be essentially a matter of authority). Läraren är samhällets 

förlängda arm och läroplanerna är det starka samhällets bibel. Just därför ska läraren fungera 

som rollmodell för studenternas utveckling (Moral authority is the dominant quality of the 

educator), en egenskap som ligger utanför Uljens beskrivning av den pedagogiska processen. 

Durkheims (ibid., s. 87) idéer kring ”self-mastery”, dvs. självstyrning motsvarar i stället Uljens’ 

referens till Herbarts Bildsamkeit i satsen ”friheten är dotter till den goda auktoriteten”, ett 

påstående som bekräftar Uljens anda bildningssteg i utvecklingen mot medborgarskap och 

demokrati. 

 

Vi kan nu positionera pedagogisk teori och praktik utifrån Uljens (1997) specificering av 

två steg, sedan Durkheims (Lauder et al. 2006) avgränsning till ”education” och Svenssons 

(2009) indelning i utbildning, uppfostran och undervisning. Pedagogik beskriver ”det starka 

samhällets” utbildning, dvs. politikernas ambition att med hjälp av lokala skolmiljöer säkerställa 

nationell samhällsutveckling. Allmän didaktik är en interaktiv tillgång för samhällets rätt 

att fostra individer till medborgarskap. Ämnesdidaktik är en klassrumsorienterad (och idag 

nätbaserad) metodlära för ämnesundervisning, exempelvis i pedagogik på högskolenivå. I 

enlighet med den föreslagna strukturen uppstår symmetri i teoribildningen kring samhällets, 

skolans och individens demokratiska kunskaps- och livsmål. Pedagogikens innehåll utgår från 

samhällets krav och lärarens uppfordran till självstyrt lärande och bildning, dvs. demokrati 

genom kollektiv disciplinering och individuell frihet. 

 

Ett ämnesteoretiskt perspektiv 

Pedagogiskt-, didaktiskt och curriculum-inspirerat tänkande utgör de bärande delarna i dagens 

högskolepedagogiska diskurs. Den pedagogiska praktik som följer ur Uljens (1997; 1998, 

s. 144) teoribildning kring reflektionens betydelse för kun-skapsutvecklingen gäller lärare 

som ifrågasätter avsikten med sitt handlande; hjälper studenten agera; utgår från studentens 

erfarenheter; utmanar till reflektion; samt problematiserar nya upplevelser. En sådan rutin ger 



enligt Uljens (1998, s. 144) en logisk kedja över en gemensam verksamhet med en praktisk 

uppgift i lärarens pedagogiska uppdrag. Den består av intention, handling, upplevelse, 

reflektion och erfarenhet; mer specifikt (Uljens 1997, s. 190) ”problematiserande intention”, 

”vetenskaplig teori i förhållande till subjektiv teori och praktik”; samt ”avsikt att utveckla ämnets 

teoribildning.” 

 

Lindberg (2002, s. 77) föreslår att vi betraktar pedagogikämnet som vetenskaplig disciplin 

för att hantera uppfostran, utbildning och undervisning, men även för-verkliga samhällsmål, 

medborgarskap och individuell utveckling. Kansanen m fl. (2011, s. 42) betonar pedagogikens 

anknytning till människornas sociala liv: ”Pe-dagogik är inte viktig såvida fostran inte är viktig.” 

En annan definition bygger på kopplingen till didaktik (Kansanen m fl., 2011): ”Pedagogik utgår 

från en didaktisk relation till en annan människa. Relationen gör att läraren kan stöda legitima 

nat-ionella intressen, erbjuda en produktiv miljö för undervisning, studier och lärande samt ge 

fostran, bildning och kunskap.” Precis så tycker jag att man kan uppfatta frågor och svar på vad 

pedagogik är. Kärnan i respektive definition utgår från relationer mellan människor. Fokus bör 

därför ligga på lärarens professionalism, uppfostran, undervisning och utbildning, demokrati 

och sociala kompetens. Till-sammans visar definitionerna att fostran kräver att läraren förmår 

(a) etablera en didaktisk relation, (b) disciplinera studenten, (c) förmedla ämnesinnehåll, (d) 

frigöra studenten med hjälp av kunskap och (e) fortsätta att utveckla den sociala relationen. 

Slutsatserna (a-d) gäller för pedagogik per se men även för kombinationer som högskole-, vuxen- 

och specialpedagogik. 

 

Curriculum är ett vanligt ord i den anglo-saxiska utbildningsvärlden som betecknar kurser och 

kursinnehåll. Ordets historiska betydelse är ”tävlingsbana”. Rent praktiskt är curriculum en 

föreskrivande text över hur läraren ska göra för att individen ska lära. Under senare år har många 

kursanordnare övergivit den pedagogisk-filosofiska didaktiktraditionen till förmån för en USA-

inspirerad undervisningsmetodik med lärarens kompetens i förgrunden och deltagarnas lärande 

i bakgrunden. En USA-inspirerad metodlära skapar ett nytt paradigm för högskolepedagogik 

(Scholarship of Teaching and Learning), åtminstone att döma av litteraturen (Ramsden 1992; 

Stengel 2002; Biggs 2003; Stigmar 2009; Elmgren och Henriksson 2010, Canning, 2010). Idag 

bygger traditionens fokus på kognitionsforskning (Educational Psychology) och specifika 

inlärningssituationer med mätning, test och kvantitativa mått. För att optimera undervisningen 

enligt denna tradition besvarar läraren frågor rörande vad (= innehåll) och hur (= metod) 

studenterna lär, men missar för vem studenterna lär. Relevanta frågor kring undervisningens 

övergripande mål för disciplinering och frigörelse förblir obesvarade. 

 

Högskolepedagogik och pedagogik 

I ett fint klargörande av problematiken kring pedagogisk teori och praktik skiljer Uljens (1998, 

s. 149) mellan pedagogik och didaktik där det förra begreppet avser ”fostran och bildning” och 

det senare beskriver ”undervisning och inlärning.” Pedagogik handlar alltså om teoribildning 

och undervisningspraktik, ett tema minst lika komplext som beskrivningar av skillnaden mellan 

amerikanskt curriculum-tänkande och centraleuropeisk värdefilosofi. Myrdal (2011, s. 35-36) 

nämner som exempel på den förra riktningens fragmentering av kunskapsinnehållet som uppstår 

när man använder det dominerande IMRAD-paradigmet för publicering av korta artiklar. Även 

Dewey (1909, s. 112) kritiserar curriculum-traditionens metodfokusering för att den leder till 

problematisering av hur man gör i stället för metoder som gör att studenterna förstår. Buber 

(1993, s. 126) kritiserar å andra sidan Dewey för instrumentell fokusering på icke-reflekterade 



vanor (”systematisk självbehärskning utifrån en samling maximer”) där metoden skulle utgöra 

en naturlig del av lärarens fostrande uppgift. Om skillnaderna är så uppenbara undrar man vad 

pedagogik och högskolepedagogik har gemensamt. I ett försök att klargöra sambandet definierar 

Anderberg (2000) högskolepedagogik i förordet till en utvärdering av högskolepedagogiska 

kurser vid Chalmers. Möjligen kunde utredaren i likhet med Bengtsson (1997, s. 242) tillstå att 

”all pedagogisk forskning är psykologisk”. Anderberg (ibid.) hänvisar i stället till en 

administrativ strävan efter måluppfyllelse via nationell styrning. 

 

Den pedagogiska utbildningen för universitets- och högskolelärare [...] anses som en av 

de mest väsentliga faktorerna för att öka kvaliteten samt att vidmakthålla hög kvalitet 

i utbildningsverksamheten. Som ett led i detta kvalitetsarbete är det av stor vikt att 

utvärdering av olika utbildningsinsatser sker för att på så sätt nå kunskap om vilken roll 

utbildningen har och hur den kan förbättras. (s. 26) 

 

Utifrån genomgången av ett första steg i en beskrivning av rimliga mål, relevant innehåll och 

fungerande metod framstår högskolepedagogik som fortbildning i ämnesdidaktik snarare än som 

vetenskaplig (under)disciplin till pedagogik. 

 

Högskolepedagogik och didaktik 

Utifrån en analys av hur kursanordnare bedriver högskolepedagogik betraktar jag 

verksamheten som ämnesdidaktisk metod. I en modell över relationerna mellan skoldidaktik 

(dvs. högskoledidaktik) och relaterade benämningar för pedagogisk verksamhet beskriver 

Uljens (1997, s. 186) utbredningen för respektive inriktning och sambanden dem emellan. 

Skolpedagogik, skoldidaktik och ämnesdidaktik bildar ett eget semantiskt fält under rubriken 

”allmän pedagogik”. Begreppsdefinitionerna i Uljens förslag visar att högskolepedagogiska 

kurser bör omfatta praktiska och teoretiska inslag såsom i en examinationsuppgift (Analys och 

utveckling av ett undervisningstillfälle) på Karolinska institutet där kursdeltagarna ska beskriva 

och analysera ett undervisningstillfälle, reflektera över detta utifrån pedagogiska teorier/principer 

och visa hur de vill utveckla undervisningen för att underlätta me-ningsfullt lärande. 

 

Pædagogikum är ett högskolepedagogiskt projekt vid Syddansk universitet där delta-gare, 

interna och externa handledare: ”planlägger, genomför och utvärderar undervisningen; 

analyserar studenternas lärandeprocesser; reflekterar över egen undervisningspraxis; utvecklar 

undervisningen med hänsyn till utbildningens villkor och målgrupp.” Deltagaren ska kunna: 

”organisera och strukturera undervisningen genom val av undervisningsmaterial, utforma 

arbetsuppgifter och anpassa övningar; föreläsa, utforma och genomföra övningar, organisera 

grupparbete; skapa och upp-rätthålla kontakt med studiekamrater och studenter.” 

Om man definierar högskolepedagogik som ”ämnesdidaktisk metodlära” betyder valet att 

läraren måste avgöra vad som är relevant innehåll för undervisning, studier och lärande. Utan 

att presentera en användarvänlig kurs för det egna ämnet, måste läraren säkerställa ett relevant 

undervisnings-, studie- och lärandeinnehåll. Sedan ska läraren undvika att betona innehållets 

kunskapsteoretiska kvaliteter på bekostnad av den högskolepedagogiska kursdeltagarens behov 

att öva praktisk undervisning. Lärarens handlingsberedskap ska omfatta pedagogisk-didaktisk 

teoribildning ur ett praktisk-teoretiskt perspektiv på undervisning. Om alla högskolelärare 

reflekterade och agerade utifrån den centrala frågeställning (Hopmann 1997, s. 208) som föregår 

varje undervisningstillfälle skulle vi kunna utveckla didaktiken genom att i en lång lista studera 

delen (lektionen) i förhållande till helheten (kunskapsområdet); fenomen, lagar, principer, 



metoder, teknik och attityder relaterade till kunskapsområdet; innehållets funktion och struktur; 

individuella element; relationer mellan elementen; svåra-lätta moment; förkunskap/förförståelse; 

integration av kunskap; motiverande erfarenheter, upplevelser, företeelser, fenomen, situationer, 

tillfällen och händelser. Dessa hållpunkter (Hopmann, 1997, s. 208) har större potential för 

praktiskt-pedagogisk utveckling än Uljens (1997, s. 168) frågeord, dvs. vem, när, var, varför, hur, 

vad, vilket, av vem? 

 

Högskolepedagogik och Curriculum 

Högskolepedagogisk utbildning omfattar lärarnas hantering av ”ämnets” kun-skapsinnehåll. 

Utöver planering och bedömning klarar lärarna arbetet på ett bra sätt, enligt Vásquez-Levy 

(2002) oftast med hjälp av frågeställningar som ligger i linje med en didaktisk tradition. 

Universitetet i Lund utvärderar (Gran 2004; 2006) den egna utbildningen av lärare. Den 

lokala universitetspedagogiska enhetens mål i form av utbildningskrav, arbetstid samt social 

kompetens, dock utan att ange didaktiska teman som undervisningsmål, innehåll, metod 

och värdegrund. Rubrikerna omfattar Högskolepedagogisk utbildning, Högskolepedagogisk 

undervisningserfarenhet samt Förhållningssätt som främjar studenternas lärande. 

 

Curriculum-traditionens brist på politiska mål, fyrkantigt undervisningsinnehåll och 

instrumentella metoder ger intuitiva, oklara och ofruktbara effekter. Shulman (1987) nämner 

relevanta kriterier för god högskolepedagogisk verksamhet. Efter avslutad utbildning ska varje 

högskoleadjunkt (a) behärska ämnesinnehållet; (b) hantera undervisningssituationen; (c) 

formulera och följa kursplanerna: (d) utveckla ämnets specifika didaktik; (d) förstå studenternas 

behov och förmåga; (e) optimera kontextens (campus vs. distans) begränsningar och möjligheter; 

samt (f) förhålla sig till samhällsutvecklingen. Bara (b) och möjligen (d) tillhör pedagogikämnets 

teoribildning. 

 

I liknande ordalag menar Ramsden (1992, s. 4) att det finns en linjär logik för hur lärare 

undervisar så att studenterna förstår ämnesinnehållet. Det nya är här att läraren ska förändra 

studenternas syn på lärande, exempelvis genom att hjälpa dem reflektera över planering, 

genomförande och utvärdering av undervisningen. Efter ett antal råd (ibid., s. 22; 25; 82; 83; 84; 

211) beklagar författaren (ibid., s. 268) högskolepedagogikens tillstånd och gläder sig över att 

det trots allt finns duktiga lärare. Ramsdens bidrag innehåller Bildung-traditionens ”första steg” 

med ämnes-disciplinering, men missar traditionens ”andra steg”, att bereda utrymme för 

självstyrning och frihet. 

 

I satsningen på högskolepedagogik försöker utbildningsanordnare på svenska lärosäten upphöja 

verksamheten till en pedagogisk teoribildning, något som varken metoden, innehållet eller 

målen motiverar. Högskolepedagogiska kursplaner slår fel när deltagarna fokuserar på lokala 

strukturproblem i stället för att utveckla äm-nesdidaktiska lösningar. I stället för administrativ 

planering borde deltagarna besvara didaktiska frågor (Kansanen m fl. 2011) om hur lärare ska 

agera för att förstå hur studenterna tänker. Dewey (1909, s. 205) föreslår att kursdeltagarna ska 

lära sig tänka så här: ”Vilka förberedelser behöver studenterna för att kunna lösa problemet, 

vilka är deras personliga erfarenheter, vad kan/vet de om ämnet, hur ska jag presentera/ 

introducera ämnet, vad ska jag hjälpa dem fästa uppmärksamheten på, vilka händelser ska jag 

koppla till ämnet, vilka jämförelser och likheter är aktuella, vilken princip gäller för det studerade 

fenomenet?” I ett annat exempel fokuserar en högskolepedagogisk kursdeltagare på att lösa 

planeringen av kursens genomförande, genomströmning och kvalitet – utan beredskap för, 



hänsyn till eller fokus på studenternas behov. 

 

Hur hänger kursmomenten ihop? Hur är kursen uppbyggd, vilka är de olika momenten 

i kursen? På vilket sätt är de olika momenten intressanta för studenternas lärande? Hur 

är målen formulerade? Vad är syftet? Vad vill vi att studenterna ska lära sig? Hur lär vi 

studenterna detta genom kursen? Vilka konsekvenser får det för studenternas lärande? 

Kan vi förbättra kursplanen och därmed undervisningen och studenternas lärande? 

 

Frågorna är diametralt motsatta Dewey’s förslag på vad god undervisning är. Frå-gorna besannar 

Huséns (1996) farhågor om irrelevant fokus på utbildningsplanering och kursplanearbete. 

Sådana ansträngningar svärtar ned den pedagogiska praktikens potential att utveckla en hållbar 

pedagogisk teoribildning kring utbildning, undervisning och fostran. Aktionsforskningens 

grundare Kurt Lewin sa: ”Det finns inget så praktisk som en god teori; och det finns inte heller 

något så teoretisk verkningsfullt som en god praktik.” Liknande alternativ innehåller Grans 

(2006) kriterier för högskolepedagogisk utbildning kring ”lärandeprocessen, ämnesdidaktiska 

frågor, nätbaserad utbildning.” Broberg och Sandstedt (2004, s. 46) visar också en god definition 

på pedagogisk skicklighet utifrån undervisning, utbildning, forskning, utveckling, planering och 

information. 

 

Högskolepedagogik baserad på curriculum har ett identitetsproblem. Det resulterar i att 

många ämnesföreträdare tvekar över om de ska lära ut pedagogisk teori och/eller utveckla 

ämnesdidaktisk metod. Mot bakgrund av den rådande förvirringen vore det en god idé att 

ersätta ”Högskolepedagogik” med ”Ämnesdidaktik på högskolenivå” för det är i praktiken vad 

många kurser handlar om. I kursplanerna skulle man i långt högre grad än vad som sker idag 

inkludera undervisningens mål och kriterier för undervisningens innehåll, lärarens redskap och 

formerna för att utvärdera under-visningens effekt. 

 

Det är intressant, motiverat och legitimt att beskriva olika (ämnes)praktiker utifrån lärarnas 

ämnesdisciplinära tillhörighet inom humaniora, samhälls- eller naturveten-skap – utan att för den 

skull skapa förvirring kring lärarnas förståelse av den peda-gogiska teoribildningens legitimitet. 

Med en annan tingens ordning skulle många högskolepedagogiska kursplaner och verksamheter 

finna naturlig anknytning till ämnesföreträdarnas kunskap i t ex. ekonomi, matematik eller 

engelska. Tyvärr innehåller många högskolepedagogiska kursdeltagares bidrag pretentiösa 

uttalanden om fenomen utanför den pedagogiska teoribildningen och den egna ämnesdisciplinens 

ramar. 

 

Syntetisering av perspektiven 

Med hjälp av Uljens (1998, s. 24-43) struktur över pedagogikämnet kan man avgränsa 

högskolepedagogikens karaktäristik utifrån vissa beståndsdelar: målgrupp (vuxna); 

undervisningsinnehåll (ämnesdidaktik); kontextavhängighet (vuxendidaktik); pedagogisk process 

(planering-undervisning-utvärdering); granndiscipliner (historia, filosofi, sociologi, psykologi); 

vetenskapsteoretisk ansats (teori och praxis för högskoleundervisning). Sammanställningen visar 

att målgruppen är studenter; undervisningsinnehållet följer ämnesdisciplinernas prioriteringar; 

kontexten är högre utbildning; utbildningens praktisk pedagogiska process avser ämnets 

status. Den högskolepedagogiska utbildningen omfattar olika kommunikations-, samverkans-, 

påverkans- och lärandeformer, t ex. autodidaktiska studier, lärarledd undervisning och 

distansutbildning (Wittbom 2010; Hansson 2011; ). 



Kategoriseringsförslaget gör att högskolepedagogik framtäder som ämnesteoretisk metodlära, 

utan tidigare föreslagna (Hopmann, 1997, s. 204) steg för planering och presentation men med 

inslag av repetition-anknytning-utvidgning-inövning av kunskap och färdigheter. Målgruppen är 

engagerade lärare; undervisningsinnehållet relaterar till ämneskunskap; kontexten är högskola; 

lärarnas praktisk pedagogiska process utgår från social kompetens. 

 

Kursanordnarnas vetenskapliga ansats för att genomföra högskolepedagogiska kurser är 

oklar. För högskolepedagogikens teoretiska utveckling ger Uljens (1998) strukturerade förslag 

och Svenssons (2009) indelning i utbildning, undervisning och uppfostran möjligheter att 

utveckla pedagogisk praktik och pedagogisk teoribildning. Högskolepedagogikens position 

i en utbildnings- och undervisningsvetenskaplig familj bygger på närliggande innehåll 

inom pedagogik, allmän didaktik, ämnesdidaktik och psykologi. Kursplaner för exempelvis 

”ämnesområdesdidaktisk högskolepedagogik” består av satellitområden för vuxenpedagogik, 

arbetsplatslä-rande och distansundervisning. Alternativt skulle man kunna utforma och erbjuda 

högskolepedagogiska kurser i naturvetenskapliga ämnenas didaktik, humanveten-skapernas 

didaktik, humanistisk ämnesdidaktik och professionsutbildningarnas didaktik. 

 

Efter utbildningen tror många lärare att högskolepedagogik omfattar teoribildningen kring det 

egna ämnets mål-, innehålls- och metodperspektiv som, föreställer man sig, på något sätt skulle 

vara överlägset pedagogikens etablerade (steg ett) disciplinerings- och (steg två) frihetsparadigm. 

Utifrån syfte, defi nitioner, tidigare forskning, begrepp, historik, modeller och teorier utformar 

jag därför en syntes över högskolepedagogik som undervisnings-, studie- och lärandeobjekt 

(Hansson 2010). 

 

I stället för att tala om ämnesmässig undervisningspraktik omgärdat av allmändidaktisk teori, 

undervisning i pedagogik eller högskolepedagogik för alla ämnesområden kan man på ett 

övergripande sätt koppla för högskolepedagogiken relevanta mål till undervisningsinnehållet. 

Högskolepedagogiska program, arbetsplatslärande, vuxenpedagogik och professionsutbildning 

omfattar centrala innehållsaspekter snarare än perifer planering, administration och utvärdering. 

Pedagogikens sammansatta och generösa karaktär har potential för individuell, kreativ och kritisk 

förståelse av ämnets vetenskaplighet. Men man kan ifrågasätta många av dagens 

högskolepedagogiska mål, kurser, defi nitioner och beskrivningar, särskilt vad som gäller 

förhållandet mellan didaktik och curriculum, mellan pedagogik och högskolepedagogik samt 

mellan teori och praktik. Den vildvuxna fl oran idéer kring kategorierna bidrar knappast till att 

profi lera statsmakternas föreskrivna undervisnings-, kunskaps- och lärandeinnehåll. Exempelvis 

Bengtsson (1997) och Hansén och Forsman (2011) misslyckas med att definiera 

(högskole)pedagogikens mål, innehåll och metod. 

 

Utifrån Uljens (1997; 1998) begreppsbildning och strukturering positionerar jag i Tabell 

1 kärndisciplinen pedagogik i förhållande till dess granndiscipliner. Raderna 1 är indelade 

i segment efter fördelningen på teori och praktik. Kolumnerna täcker samhällsperspektiv 

(pedagogik), lärare-studentperspektiv (didaktik) och (ofta trans-disciplinärt) ämnesinnehåll. Stort 

kryss för ”pedagogik” visar att ämnets teoribild-ning inkluderar aspekter på nationella mål; litet 

kryss visar att benämningen omfattar studier av pedagogisk teori; nolla visar att metodfrågor 

faller utanför ramen.Teoribildningen kring främst innehåll och metod leder till att målet med 

utbildningen är demokrati, undervisningens innehåll är ämnesdidaktik och metoden att nå 

demokrati utgår från bl a. Uljens steg ett-ämnesdisciplinering och steg två-frihet. Tillsammans 



förutsätter utbildning, undervisning och fostran ett demokratiskt ämnes-, undervisnings-, 

studie-, lärande- och kunskapsinnehåll. Målen och metoderna för nationell utbildning och 

individuell fostran är givna - demokrati - medan metoderna och innehållet för undervisning 

varierar, dialogpedagogik, PBL, framtidsverkstad, interaktiv forskning etc. 

 

Utfallet varierar beroende på om viktningen avser politiska utbildnings-mål, 

undervisnings- studie- och kunskaps-innehåll eller ämnesdidaktiska metod-frågor. Ur 

viktningen mellan mål, innehåll och metod framgår att högskolepedagogik avviker från t 

ex. specialpedagogik genom att undervisnings-, utbildnings- och forstransverksamheten är 

mångtydig. På grund av kopplingen till ett specifikt ämnesinnehåll blir högskolepedagogisk 

teori och praktik en och samma process i behandlingen av innehåll, mål och metod. Lärarens 

ämnes- och undervisningskom-petens samt den högskolepedagogiska kurspraktiken förutsätter 

en och samma högskolepedagogiska metod t ex. vuxenundervisning; man använder en och 

samma högskolepedagogiska litteratur och man utgår från samma högskolepedagogiska mål i 

kursplaner. Undervisning, studier och lärande i högskolepedagogisk teori utgör en fristående del 

i förhållande till ämnes(områdes)relevanta mål, innehåll och metoder. Bristen beror möjligen på 

att flertalet teorier har sin hemvist i en osynlig diskussion där man suddar ut skillnaden mellan 

process och resultat, mål och medel eller under-visning och utbildning. 

 

Rangordningen mellan pedagogisk teori och praktisk högskolepedagogik visar att lokala 

ämnesinstitutioner i t ex. humaniora kan erbjuda ämnesområdesdidaktiska fördjupningskurser. 

Idag erbjuder i stället lokala biblioteksavdelningar étt allmänt kursinnehåll för alla ämnen, en 

lösning som varken täcker rimliga krav på god praktik eller utvecklande teori. 

 

Slutsats 

Enligt Liedman (2011, s. 211) borde man hugga in en enda sentens över ingången till alla 

högre utbildningsinstitutioner: ”I allmänhet är tecknet på kunskap eller okunskap förmågan att 

undervisa”. Uttalandet visar att den som undervisar kan visa andra hur man gör. Och den som 

vet hur man ska förstå pedagogisk teori har rätt att undervisa andra. Man kan utveckla synen på 

högskolepedagogik genom att undvika en utvecklingspsykologisk metodförståelse (Ramsden 

1992; Race och Brown 1999). I stället bör man kombinera curriculum-traditionen med en 

historisk-filosofisk didaktisk tradition (Klafki 1997; Uljens 1997) och hålla fokus på innehållets 

betydelse för lärarens campus-situerade och virtuella pedagogiska kompetens. 

 

Allmänheten definierar ofta det för undervisning, utbildning och fostran centrala 

pedagogikämnets innehåll och status på ett felaktigt sätt. Problematiken utmynnar hos 

Liedman (2011, s. 247) i en diskussion om samhällets utveckling och demo-kratiska strävan; en 

försummad ambition att påverka samhällsutvecklingen genom värdegrundsarbete. ”Det är denna 

lättvindighet som trängt in i skolans värld och i synnerhet på gymnasiet och högskolan. [...] 

det är främst uppfattningar och teorier om samhälle och kultur som fallit offer för en pratsam 

liknöjdhet.” Det viktigaste är, verkar det som, att man har en åsikt, oavsett vilken, och på så sätt 

positionerar sig i debatten. 

 

Trots påpekanden och argument kring teori-praktik, mål-metod, undervisning-utbildning, 

didaktik-curriculum och pedagogik-högskolepedagogik kan man hävda högskoleadjunkternas 

behov och rättighet att ta sig an kunskapsteoretiska fråge-ställningar för att klara ut exempelvis 

vad pedagogisk teori betyder i förhållande till professionell praktik och ämnesdidaktisk 



metod. I den här texten analyserar jag mål, innehåll och metod samt begreppens betydelse 

för undervisning, utbildning och fostran. Avsikten är att vidga förståelsen för behovet av en 

balanserad reflektion över komplementära skillnader mellan pedagogisk teori och praktik. 

 

Högskolelärares förmåga att reflektera över den egna praktiken betyder mycket för yrkets 

professionalisering. Utvecklingen av ett fungerande format för att klargöra vad och hur 

högskolepedagogisk teori samverkar med praktiken utgår från lärarens uppmärk-samhet på 

problemet, kritisk reflektion, kommunikationsförmåga och insikt i motivatorerna för lärande. 

Pedagogikens position i informations- och kunskapssamhället är lika central som tidigare. 

Nyckelorden är undervisning och innehåll. Aristoteles uttalar sig om världens och kunskapens 

natur. Med referens till textens övergripande syfte vill jag tillägga Karl Marx’ (Engels 1969, s. 

82) kommentar till Feuerbachs elfte tes, ett inlägg i debatten kring pragmatisk materialism och 

teoretisk idealism: ”Filosoferna har endast på olika sätt förklarat världen, men vad det gäller är 

att förändra den.” Det kommer an på högskolelärarna att först förstå sig själva, sedan förklara 

världen och slutligen påverka människorna. 
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