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I avhandlingen utvecklas kunskap om pedagogisk skicklighet som bedömningsobjekt vid rekrytering och befordran inom akademin. Granskning av likar (peer review) har länge utgjort och
utgör fortfarande själva hjärtat vid selektionsprocesser i det akademiska meritokratiska systemet. I samband med rekrytering av akademiska lärare härbärgerar och reflekterar den kollegiala
bedömningen de värden och normer som styr akademin. De kollegiala granskarna som är involverade i rekryteringsprocessen får i dessa sammanhang en institutionell väktarfunktion (Merton,
1973); likt väktare är de med och avgör vem som anses fullvärdig medlem av vetenskapssamhället
och vem som ska få tillträde till dess innersta krets (Lamont, 2009; van den Brink, 2010). Mycket
står på spel i rekryteringsprocessen, både i ett kortare och ett längre perspektiv, för individer,
lärosäten, studenter och det omgivande samhället (Langfeldt & Kyvik, 2011).
Ett lärosätes framgång har förvisso alltid berott på vilka lärare och forskare som har rekryterats,
men lyckade rekryteringar pekas i allt högre grad ut som en viktig del i ett framgångsrikt universitet (Geschwind & Jörnesten, 2013), och har alltmer kommit att inbäddas i en retorik om behovet
och vikten av ökad kvalitet och ansvarsutkrävande inom den högre utbildningen (Fumasoli,
Goastellec & Kehm, 2015). Det förändrade högskolelandskapet har bland annat lett till en fokusering på excellens inom både forskning och undervisning, där lärosäten mer och mer betraktas
som företag och studenter ses som kunder för vilka pedagogiskt skickliga lärare anses vara en
rättighet. Vad gäller undervisning har akademiska lärare framhållits som en av de viktigaste resurserna för att främja studenters lärande, och vikten av rekrytering av pedagogiskt skickliga lärare
betonas som en viktig del i utvecklingen av högre utbildning (Schwartz & Westerheijden, 2004).
I avhandlingen förstås pedagogisk skicklighet som diskursivt konstruerat och kollegial
bedömning som en form av expertutvärdering. Den övergripande forskningsfrågan avser vilken
innebörd pedagogisk skicklighet tillskrivs vid bedömning av akademiska lärares kompetenser,
dvs. i en kontext där pedagogisk skicklighet som bedömningsobjekt manifesteras. Studien är
avgränsad till rekrytering och befordran av professorer respektive rekrytering av lektorer vid
Uppsala universitet. Följande forskningsfrågor specificerades inför analysen:
•
•
•

Vad artikuleras som pedagogisk skicklighet?
På vilket sätt tillskrivs olika aspekter av pedagogisk skicklighet mening och värde?
Vilket värde ges pedagogisk skicklighet i relation till vetenskaplig skicklighet?

Frågorna har undersökts och besvarats inom ramen för tre delstudier. Empirin består sammantaget av ansökningshandlingar, protokoll från de olika stegen i berednings- och beslutsprocessen
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samt sakkunnigutlåtanden. Avhandlingens design är utformad så att konceptualiseringar av
pedagogisk skicklighet relateras till bedömningens specifika syfte, dvs. befordran av professor
alternativt rekrytering av lektor/professor. Dessutom uppmärksammas skillnader i förhållande
till olika vetenskapsområden och skilda slags bedömare. Med sitt gemensamma fokus och sin
variation öppnar delstudierna för möjligheten att identifiera såväl enhetlighet som mångfald i
den pedagogiska skicklighetens manifestationer inom sakkunniginstitutionen.
Avhandlingen visar att pedagogisk skicklighet tillskrivs en variation av kvalitativt skilda
aspekter (som t.ex. undervisningserfarenhet, handledning av doktorander, utveckling och ledning av undervisning, kommunikation och interaktion inom och utom universitetet, genomgången högskolepedagogisk utbildning m.fl.), men att bara vissa aspekter ges särskild betydelse
(som t.ex. omfattande undervisningserfarenhet och handledning av doktorander). Vid närmare
analys framstår dessutom de olika aspekterna som en kvantitet, dvs. i termer av att den sökande
har utfört en viss typ av aktivitet – med vilket resultat man utfört dessa uppgifter uppmärksammas inte i lika hög grad. Genom att summera och lista olika typer av aktiviteter likställs
erfarenhet med skicklighet.
Vidare, det sätt på vilket pedagogisk skicklighet skrivs fram får undervisning att framstå som
en generisk och instrumentell process frikopplad från ämnesinnehållet. Det kan handla om att
man är kommunikativ, strukturerad eller ger feedback till studenter – generella färdigheter som
inte är knutna till det ämne som man undervisar i. Relationen mellan undervisning och forskning, dvs. undervisningens forskningsanknytning, förefaller således tämligen ouppmärksammad
vid bedömning av den pedagogiska skickligheten i det undersökta materialet. Resultaten pekar
också på att pedagogisk skicklighet primärt förstås som internt och lokalt inbäddade aktiviteter.
Sammantaget utgör variationen avseende hur pedagogisk skicklighet kommer till uttryck i
utlåtandena ett av avhandlingens huvudresultat, samtidigt som omfattande undervisningserfarenhet och doktorandhandledning tillskrivs störst värde. Vid tillsättning av professurer är det
sistnämnda särskilt framträdande – pedagogisk skicklighet handlar nästan uteslutande om antal
handledda doktorander när det kommer till att utnämna professorer. Även om variationer förekommer mellan vetenskapsområden är det mest bestående intrycket att pedagogisk skicklighet
tillskrivs likartad betydelse oavsett vetenskapsområde och befattning (lektor eller professor).
Vidare tycks bedömningarna variera i högre grad med de olika bedömarna snarare än med t.ex.
styrdokument och riktlinjer för bedömning.
I avhandlingen diskuteras och problematiseras kollegial bedömning som en form av
expertutvärdering. Därtill synliggörs hur kollegial bedömning vid rekrytering och befordran befinner sig i skärningspunkten mellan akademiska kulturer och institutionella värden.
Avslutningsvis identifieras och diskuteras implikationer för den framtida akademin, som förhoppningsvis kan utgöra incitament för akademiker att reflektera över och utveckla den egna
bedömningspraktiken.
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