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Pedagogisk meritering och pedagogisk karriärstege utifrån 
ett akademiskt lärarskap 

 

Jessica Lindblom och Anita Kjellström 

Högskolan i Skövde 

 

Det är allmänt vedertaget att högre utbildning har flera olika syften, bland annat att förbereda 
studenterna för ett aktivt medborgarskap, framtida yrkesliv, anställningsbarhet samt bidra till 
personlig utveckling. För att kunna nå upp till dessa syften behöver det finnas en pedagogisk 
praktik inom högre utbildning som främjar ett vetenskapligt förhållningssätt till studenternas 
lärande. Från ett studentperspektiv driver Sveriges förenade studentkårer (SFS)1 ett arbete för 
att främja förutsättningar för en god undervisning vid högskolestudier. Ett sätt att främja det 
systematiska kvalitetsarbetet är att fokusera på pedagogisk meritering av lärare. I arbetet med 
att revidera samt vidareutveckla innehållet i och processerna för pedagogisk meritering vid 
lärosätet har utgångspunkten varit att meritera engagerade, kunniga och ämneskompetenta 
lärare med hänsyn till lärargärningens olika möjligheter och begräsningar för att bedriva ett 
systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. Det övergripande syftet för lärosätets modell för 
pedagogisk karriärstege är att bidra till den excellenta lärmiljön genom kvalitetsdrivande 
högskolepedagogiska processer i högre utbildning. Målet med den pedagogiska karriärstegen 
är att kompetensutveckla och bedöma ämneskunniga lärares skicklighet i att bedriva 
pedagogisk verksamhet i praktiken. Detta kan exempelvis ske genom att stimulera lärare att 
utveckla en hög pedagogisk kompetens, stimulera lärosätet och institutionerna att skapa goda 
förutsättningar för pedagogisk utveckling samt uppmärksamma och premiera hög 
högskolepedagogisk kompetens hos undervisande personal. Motiveringen till att utgå ifrån 
begreppet akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning2, SoTL) för den 
reviderade pedagogiska karriärstegen är att den är i linje med Sveriges universitets- och 
högskoleförbunds (SUHF:s) uppdaterade rekommendation3 om mål för behörighetsgivande 
högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande (Rek 2016:1).  
 
I vårt bidrag åskådliggörs det akademiska lärarskapet utifrån ett högskoleperspektiv, med 
utgångspunkt i processen att revidera och förankra synen på pedagogisk meritering och den 
pedagogiska karriärstegen vid lärosätet. I styrdokumentet ”Riktlinjer för pedagogisk 
karriärstege vid Högskolan i Skövde” (Dnr HS 2017/405)4 beskrivs begreppet akademiskt 
lärarskap som ”… att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap och kunskapsbildning 
och vad det innebär att vara lärare i högre utbildning. Det akademiska lärarskapet innebär en 
kvalitetsdrivande strategi där läraren reflekterar över och argumenterar för sin lärargärning i 

                                                           
1 https://www.sfs.se/publikation/agenda-pedagogik 
2 Kreber, C. (2002). “Teaching excellence, teaching expertise, and the scholarship of teaching.” Innovative 
Higher Education, 27(1), pp. 5-23. 
3 REK 2016-1 Mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande. 
Tillgänglig på: http://www.suhf.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=f66b107a-bb35-44b1-a4bd-
98518d2d6950&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedFile_1937ad3d-3d25-4e4d-8dc5-
9c490b27432e&FileName=REK+2016-
1+Om+beh%c3%b6righetsgivande+h%c3%b6gskolepedagogisk+utbildning_Dnr+024-
16.pdf&Attachment=True 
4 http://www.his.se/Policies/Forskning_utbildning_forskningsniva/Riktlinjer%20pedagogisk%20meritering%20-
%20beslutad.pdf 
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ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Ett akademiskt lärarskap innefattar förutom skicklighet i 
undervisning och handledning även inslag av pedagogisk kritisk självreflektion”. Som ett 
resultat av det genomförda reviderings- och utvecklingsarbetet har exempelvis begreppet 
akademiskt lärarskap introducerats i lärosätets utvecklingsplan 2017-20225 samt att ett råd för 
högskolepedagogisk meritering har inrättats. Vi kommer att beskriva vår utvecklings- och 
revideringsprocess och beskriva de möjligheter och utmaningar som vi stött på i olika 
sammanhang under resans gång med att förankra begreppet akademiskt lärarskap i 
organisationen. Dessutom diskuterar vi våra förväntningar och farhågor under det pågående 
och framtida arbetet. Vi hoppas att inspirera andra lärosäten som planerar att inrätta någon 
form av pedagogisk meritering utifrån ett akademiskt lärarskap. 
 

                                                           
5 http://www.his.se/Policies/StrategierKvalitetOrganisation/utvecklingsplan_for_his_2017_2022.pdf 
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