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1 Bakgrund 

Den formella högskolepedagogiska utbildningen består oftast av utbildningar som ger 

högskolepoäng. Den nationella rekommendationen från Sveriges universitets- och 

högskoleförbund (SUHF) är att den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbild-

ningen för universitetslärare ska omfatta sammanlagt minst tio veckors heltidsstudier 

(SUHF, Rek 2016:1). På flera lärosäten ställs också krav på minst 15 hp i 

högskolepedagogik för att få en anställning som universitetslärare, men även annan 

utbildning kan förekomma. På andra lärosäten krävs däremot ingen 

högskolepedagogisk utbildning för att bli anställd som universitetslärare (Karlsson et 

al 2017). I Mittuniversitetets anställningsordning finns formuleringen att den 

som ”genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat 

motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet” är behörig att anställas 

som universitetslektor eller som adjunkt. Behörig att anställas som professor är den 

som visat pedagogisk skicklighet (Dnr MIUN 2013/1282, s. 7f). Det finns alltså inget 

tydligt krav på högskolepedagogisk utbildning för någon av de yrkeskategorier som 

finns med i Mittuniversitetets anställningsordning.1 

Under arbetet inom utbildningsstrategins processområde Miljöer för lärande, teknik-

stöd och pedagogisk utveckling har det blivit tydligt att det finns ett behov av att 

inventera vilken formell högskolepedagogisk utbildning Mittuniversitetets under-

visande personal har. Ett av målen i handlingsplanen för 2015-2017 var att lärande-

stödet för lärarna ska vara behovsanpassat och efterfrågat (se Dnr MIUN 2011/277), 

vilket gett upphov till att kartlägga önskemål och behov inom högskolepedagogiska 

utbildningssatsningar. Frågan om formell utbildningsnivå har uppstått både inom 

aktivitet 2, pedagogiskt meriteringssystem, och aktivitet 3, lärarnas professionalitet 

och pedagogiska utveckling. Hur många lärare hos oss har en högskolepedagogisk 

utbildning och i vilken omfattning? Hur stor andel av den undervisande personalen 

vid Mittuniversitetet har 15 hp i högskolepedagogik och hur stor andel har eventuellt 

en annan pedagogisk utbildning? För att få svar på dessa frågor initierade prorektor 

tillika huvudprocessledare för utbildningsstrategin Mats Tinnsten under hösten 2017 

en enkät där den formella högskolepedagogiska utbildningsnivån hos Mittuniversi-

tetets lärare skulle undersökas. Syftet med den här rapporten är att visa på resultaten 

från den enkäten. 

Enkätens syfte och frågeställningar 

Enkätens syfte var att 1) samla in underlag för att kunna förbereda införandet av 

lärosätets pedagogiska meriteringssystem på ett bra sätt, 2) samla in en grund för en 

 

1 Även i kommande utbildningsutvärderingar för Mittuniversitetet betonas att undervisande lärare ”ska ha 

ämnesmässig och högskolepedagogisk/ämnesdidaktisk kompetens”, däremot nämns inte kravet på formell 

högskolepedagogisk utbildning. Se https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/nytt-

kvalitetssystem/utbildningsutvarderingar-treklovern [2018-03-01]. 

https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/nytt-kvalitetssystem/utbildningsutvarderingar-treklovern
https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/nytt-kvalitetssystem/utbildningsutvarderingar-treklovern
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kompetenskartläggning som avdelningar kan dra nytta av och 3) inventera behoven 

av högskolepedagogisk utbildning hos undervisande personal vid Mittuniversitetet. 

Orsakerna till att genomföra en kartläggning var alltså flera. När det gäller pedago-

gisk meritering så är det viktigt att, bland annat av administrativa och ekonomiska 

skäl, veta hur många lärare som är kvalificerade att ansöka om meritering. Vidare är 

ett av målen för de nationella riktlinjerna för högskolepedagogisk behörighet att 

lärarna har påbörjat en pedagogisk portfölj, vilket ju är centralt i ansökningsprocessen 

för att bli meriterad lärare. De lärare som har gått Mittuniversitetets baskurs (15 hp) i 

högskolepedagogik kan antas ha arbetat med en pedagogisk portfölj, då skrivande av 

en sådan utgör ett delmoment i kursen. Två viktiga frågor blir följaktligen: Hur många 

sökande kan vi förvänta oss de närmaste åren? Och hur många lärare tror vi kommer 

att behöva stöd i att skapa en pedagogisk portfölj? 

Kunskapen kan således underlätta vidareutvecklingen av ett pedagogiskt meriterings-

system vid lärosätet. Här behöver lärosätet förbereda sig för ett visst intresse och 

kunna stötta lärare i att skapa en pedagogisk portfölj. Det handlar alltså om att skapa 

förutsättningar för lärare att skaffa sig formella pedagogiska meriter och därmed öka 

möjligheterna för kvalitetsutveckling och för pedagogiska karriärvägar. 

När det gäller lärarnas professionalitet och pedagogiska utveckling föreslogs det inom 

aktivitet 3 att en kompetenskartläggning avseende högskolepedagogisk utbildning 

skulle göras vid avdelningarna inom kärnverksamheten. Några avdelningar har gjort 

det, men de flesta har inte mäktat med eller prioriterat en sådan kartläggning. Enkäten 

är en satsning som görs centralt och på så sätt kan resultaten komma avdelningarna 

till godo. 

Ytterligare ett viktigt skäl till kartläggningen är det faktum att utbildningen ska stå på 

vetenskaplig grund, något som inte enbart berör dess innehåll utan även de pedago-

giska och didaktiska former och metoder som används i undervisningssituationen. 

Ämneskunnande samt pedagogiskt teoretiskt och praktiskt kunnande bör med andra 

ord gå hand i hand (Riis 2016).  

Vi tog också tillfället i akt att i enkäten inventera vilka olika behov av högskolepeda-

gogisk utbildning som finns vid lärosätet. Vilka önskemål har lärarna? Behövs det fler 

varianter av högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska kurser än vad som erbjuds 

idag? För stödverksamhetens del (och då framför allt Avdelningen för utbildnings-

nära tjänster, UNT) kan inventeringen således ge svar på vilka arbetsformer och vilket 

utbud som bör utvecklas inom den närmaste framtiden. Vi kan fokusera på områden 

som vi vet att lärarna efterfrågar i stället för på vad vi tror att de efterfrågar. Likaså 

bidrar en inventering till att det blir lättare att göra en prognos för hur många sökande 

vi kan förväntas ha till olika typer av högskolepedagogiska kurser. Resultaten kan 

också användas som underlag till att vidareutveckla den formella 

högskolepedagogiska utbildningen som ges vid Mittuniversitetet. 
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Metod 

Inventeringen genomfördes i form av en digital enkät som nåddes via en länk på 

Medarbetarportalen. Länken skickades också till samtliga avdelningschefer med en 

önskan om att de skulle sprida den vidare till sina medarbetare. Enkätfrågorna togs 

fram i samarbete med fakultetskanslierna, utifrån en enkät som tidigare gjorts vid 

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). 

I enkäten efterfrågades hur många poäng i högskolepedagogik medarbetarna har 

samt huruvida de har ett behov av att gå en grundkurs eller påbyggnadskurser. Det 

gavs också möjlighet att precisera vilken typ av kurs de ville gå (till exempel korta 

eller mer omfattande påbyggnadskurser alternativt ämnesdidaktiska kurser), liksom 

om medarbetarna förespråkade kurser med fysiska träffar eller distansträffar. 

Vi valde att inte anonymisera enkäten, eftersom vi bedömde att informationen som 

efterfrågades inte var känslig. Det var också frivilligt att svara på enkäten. Namnen 

används till att följa upp den avdelningsvisa kartläggningen och till behovsinvente-

ringen av nya utbildningar. UNT kan på så sätt följa upp svaren för att kunna 

skräddarsy utbildningar för lärarna. Vissa vill ha ämnesdidaktiska kurser, andra vill 

ha kortare påbyggnadskurser i högskolepedagogik. Nu har vi kunskap om vilka som 

vill ha vad och på vilken fakultet/avdelning de jobbar. Det gör det enkelt att kunna ta 

kontakt för att få veta mer om deras behov och önskemål. Namnen på de som besva-

rat enkäten kommer inte att publiceras i något sammanhang. 

Urval och svarsfrekvens 

Alla medarbetare inom kärnverksamheten, det vill säga undervisande personal på 

tjugo avdelningar, samt undervisande personal vid universitetsbiblioteket (UB) 

uppmanades att svara på enkäten. Vi diskuterade om urvalet skulle bestå enbart av de 

yrkeskategorier som har undervisning som sin huvudarbetsuppgift (adjunkter, 

lektorer och professorer), men kom fram till att inkludera även doktorander, postdocs, 

forskningsingenjörer, forskare, universitetspedagogiska utvecklare och undervisande 

bibliotekarier. Dessa kategorier kan också ha undervisning i sina tjänster, åtminstone 

periodvis. Det kan vara intressant att se hur den formella högskolepedagogiska 

utbildningsnivån ser ut även hos anställda som under sin karriär har undervisat eller 

ska undervisa studenter vid lärosätets utbildningar, även om det inte är deras huvud-

sysselsättning. Totalt hade vi 591 individer anställda vid Mittuniversitetet inom dessa 

kategorier i oktober 2017.2 

Svarsfrekvensen blev 59% då 347 personer svarade på enkäten. Om vi räknar bort den 

undervisande personalen vid UB och ser enbart till kärnverksamheten så var 

svarsfrekvensen 57% (334 svar av totalt 591 anställda). Ur ett statistiskt perspektiv är 

svarsfrekvensen svag, vilket gör att det inte går att dra några definitiva slutsatser ur 

 
2 I oktober månad 2017 fanns 736 personer noterade som anställda vid kärnverksamheten, enligt 

information från HR-avdelningen. De yrkeskategorier som är bortplockade här är amanuens, assistent, 

handläggare, ingenjör, tekniker, projektledare. Även de som hade en visstidsanställning på enbart 10-30% 

eller en visstidsanställning fram till november/december 2017 är bortplockade från totalen. 
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materialet. Vi gör därmed ingen ansats till att ge en heltäckande bild i den här 

sammanfattningen av resultaten.3 
Se figur nedan för fördelningen av antal svar mellan yrkeskategorierna. 

 

Figur 1: Anställningsform 

Fotnot: ”Forskare” består av individer som angett postdoc, forskare, gästforskare eller forskningsingenjör 

(disputerad) som anställningsform. ”Övriga” består av bibliotekarier, universitetspedagogiska utvecklare 

och övriga som har undervisning och som inte faller under de andra yrkesbeteckningarna. 

Svarsfrekvensen skiljde sig åt mellan de berörda yrkeskategorierna enligt följande: 

Tabell 1: Svarsfrekvens enligt yrkeskategori 

Yrkeskategori Svarsfrekvens 

Adjunkt 55% 

Lektor 66% 

Professor 45% 

Doktorand 53% 

Forskare 28% 

Som framgår av tabell 1 tenderade universitetslektorer, adjunkter och doktorander att 

svara i högre grad än professorer och forskare. Lektorer hade högst svarsfrekvens på 

66%. Svarsfrekvensen skilde sig åt även på avdelningsnivå. En avdelning hade så hög 

svarsfrekvens som 88%. Vid den avdelning som hade lägst svarsfrekvens svarade 

istället knappt 37% av lärarna. Orsakerna till dessa skillnader är säkerligen flera, men 

vi ser det som betydelsefullt att avdelningscheferna vid de avdelningar som har låg 

 
3 Några anställda har hört av sig med frågor om varför enkäten inte var anonym. Några av dem valde ändå att 

svara, några gjorde inte det. Vi kan således anta att anonymitet möjligen hade kunnat öka svarsfrekvensen något. 

97

122

30

55

13
30

Adjunkt Lektor Professor Doktorand Forskare AnnatÖvriga 
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svarsfrekvens arbetar vidare med att inventera vilka behov av högskolepedagogisk 

utbildning som finns bland deras anställda.4 

2 Resultat 

Andel lärare som har formell högskolepedagogisk utbildning 

En av enkätens huvudfrågor rörde som sagt hur stor andel av lärarna som har formell 

utbildning i högskolepedagogik. Här definieras formell utbildning som akademiska 

poäng (hp) och den enligt SUHF behörighetsgivande utbildningen innefattar alltså tio 

veckors heltidsstudier (15 hp) i högskolepedagogik. I fråga 5 efterfrågades specifikt 

hur många högskolepoäng lärarna har i högskolepedagogik, och svaren redovisas i 

figuren nedan. 

 
Figur 2: Högskolepoäng i högskolepedagogik – samtliga yrkeskategorier 

Av de personer som besvarade enkäten angav 106 stycken (31%) att de inte hade 

några poäng i högskolepedagogik. 56 personer (16%) hade gått kortare högskolepeda-

gogiska kurser (1-14 hp), medan 163 personer (47%) hade gått kurser om minst 15 hp. 

För närvarande går 22 personer (6%) den högskolepedagogiska kurs som ges vid 

Mittuniversitetet.  

Mot bakgrund av detta resultat kan vi således konstatera att 47% av dem som besva-

rat enkäten har genomfört behörighetsgivande utbildning i högskolepedagogik. 

Likaså har 47% i nuläget antingen ingen formell högskolepedagogisk utbildning alls, 

eller en kortare högskolepedagogisk utbildning som inte når upp till den nationella 

rekommendationen från SUHF om att behörighetsgivande högskolepedagogisk 

utbildning ska omfatta minst 15 hp eller motsvarande. De resterande sex procenten 

 

4 Avdelningsvisa resultat redovisas inte här utan skickas direkt till avdelningscheferna. 

106

56

163

22

Hur många högskolepoäng (hp) i 

högskolepedagogik har du?

Inga poäng

1-14 hp

15 eller fler hp

Går för närvarande Mittuniversitetets kurs som ger 15 hp
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går högskolepedagogiska kursen just nu och kan antas att ta poäng under det här året. 

Det är alltså en tämligen stor andel, cirka hälften, av de anställda som svarat som idag 

inte har den formella högskolepedagogiska behörighet som ofta krävs vid 

meriteringsansökningar och tillsättningar av tjänster där undervisning ingår. Därmed 

finns ett behov av att dels utarbeta en modell för hur de anställda som inte har någon 

högskolepedagogisk utbildning ska ges möjlighet att få det, dels ge dem som har gått 

kortare högskolepedagogiska kurser möjlighet att bygga på sin tidigare utbildning 

med olika former av påbyggnadskurser. 

Resultat enligt yrkeskategori 

När vi tittar närmare på de olika yrkeskategorierna så kan vissa skillnader skönjas. Av 

dem som svarat utgör lektorer den kategori där flest individer är högskole-

pedagogiskt behöriga, 71 av 122 (58%). Ytterligare 32 (26%) individer i denna grupp 

läser eller har läst högskolepedagogik upp till 14 hp. Se figur 3. 

 
Figur 3: Högskolepoäng i högskolepedagogik – lektorer 

För adjunkternas del (se figur 4 på nästa sida) har 45 individer (46%) av dem som sva-

rat på enkäten formell högskolepedagogisk behörighet, medan 16 (16%) läser eller har 

läst mindre omfattande kurser. Dock har 36 individer (37%) inga högskolepoäng i 

högskolepedagogik. Ett dilemma som tas upp längre ned är att adjunkter kan ha svårt 

att komma in på den högskolepedagogiska kursen som ges vid Mittuniversitetet, även 

om de skulle vilja. Urvalet till kursen baseras på antalet avklarade akademiska poäng 

och på så sätt har sökande lektorer, oavsett om de är anställda vid Mittuniversitetet 

eller inte, i praktiken förtur.5 

 

5 Se kursplan för Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp: 

https://www.miun.se/utbildning/kurser/undervisning-och-manniskors-beteende/pedagogik/pedagogik-av-

hogskolepedagogik-och-flexibelt-larande-15-hp/om-kursen   

19

26

71

6

Lektorer

Inga poäng

1-14 hp

15 hp eller mer

Går 15 hp just nu

https://www.miun.se/utbildning/kurser/undervisning-och-manniskors-beteende/pedagogik/pedagogik-av-hogskolepedagogik-och-flexibelt-larande-15-hp/om-kursen
https://www.miun.se/utbildning/kurser/undervisning-och-manniskors-beteende/pedagogik/pedagogik-av-hogskolepedagogik-och-flexibelt-larande-15-hp/om-kursen
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Figur 4: Högskolepoäng i högskolepedagogik – adjunkter 

Av de professorer som svarat på enkäten (se figur 5 nedan) har nio personer (30%) en 

formell högskolepedagogisk utbildning på 15 hp eller mer, men ytterligare sju 

personer (23%) har läst 1-14 hp. Fjorton personer (47%) har ingen formell utbildning i 

högskolepedagogik. 

 

Figur 5: Högskolepoäng i högskolepedagogik – professorer 

För doktorandernas del gäller ett liknande mönster som för adjunkterna, se figur 6 

nedan. Här har 24 personer (43%) genomfört behörighetsgivande utbildning i 

högskolepedagogik om 15 hp eller mer, medan nio personer (16%) för närvarande 

läser den behörighetsgivande kursen eller har 1-14 hp sedan tidigare. I 

doktorandgruppen har 22 personer (40%) inte tagit några akademiska poäng inom 

högskolepedagogik. 

36

8

45

8

Adjunkter

Inga poäng

1-14 hp

15 hp eller mer

Går 15 hp just nu

14

7

9

Professorer

Inga poäng

1-14 hp

15 hp eller mer

Går 15 hp just nu
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Praxis vid Mittuniversitetet är att doktoranderna får ett lönepåslag när de redovisat 

minst 7,5 avklarade hp i högskolepedagogik, vilket gett incitament till fler att läsa 

kursen. Däremot finns inga centrala rutiner eller resurser för att ge doktoranderna tid 

att läsa högskolepedagogik. Vid NMT-fakulteten kan dock en doktorand, om hen i 

samråd med sin handledare så önskar, tillgodoräkna sig en högskolepedagogisk kurs i 

sin forskarutbildning.  

 
Figur 6: Högskolepoäng i högskolepedagogik – doktorander 

När det kommer till forskare och forskningsingenjörer samt övriga så kan resultaten 

läsas i figurerna 7 och 8. Cirka en tredjedel har ingen formell utbildning inom hög-

skolepedagogik.  

 
Figur 7: Högskolepoäng i högskolepedagogik – forskare och forskningsingenjörer  
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Figur 8: Högskolepoäng i högskolepedagogik – övriga 

Resultaten för de olika yrkeskategorierna sammanfattas i tabellen nedan. 

Tabell 2: Andel anställda med 15 hp eller mer i högskolepedagogik enligt 

yrkeskategori 

Yrkeskategori Andel anställda 

med 15 hp eller 

mer 

Adjunkter 46% 

Lektorer 58% 

Professorer 30% 

Doktorander 43% 

Forskare 27% 

Övriga 29% 

Resultat enligt fakultetstillhörighet 

Svarsfrekvensen för HUV-fakulteten var 58% och för NMT-fakulteten 55%. Fakulteter-

nas formella utbildningsnivå i högskolepedagogik redovisas i figur 9 och 10. Vid 

HUV-fakulteten har 104 (58%) av dem som svarat på enkäten formell behörighet i 

högskolepedagogik och 33 (18%) har 1-14 hp eller läser en kurs just nu. Ungefär en 

fjärdedel av dem som svarat (43 personer eller 24%) har ingen formell utbildning i 

högskolepedagogik. Vid NMT-fakulteten har 53 personer (35%) av dem som svarat 

mer än 15 hp, medan 42 (28%) har 1-14 hp eller läser en kurs just nu. Lite drygt en 

tredjedel av dem som svarat och som har sin anställning vid NMT (57 personer eller 

37,5%) har inte genomfört behörighetsgivande utbildning i högskolepedagogik. 

11
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Vi kan konstatera att det, åtminstone mot bakgrund av utfallet från de personer som 

besvarat enkäten, föreligger en klar skillnad mellan de båda fakulteterna avseende 

personalens högskolepedagogiska utbildningsnivå. Vid HUV-fakulteten är andelen 

personer med någon form av högskolepedagogisk utbildning generellt större än vid 

NMT-fakulteten. Den största skillnaden finns dock i den grupp som har 15 hp eller 

mer i högskolepedagogik.  

 

 
Figur 9: Anställda med högskolepoäng i högskolepedagogik vid HUV-fakulteten 

Figur 10: Anställda med högskolepoäng i högskolepedagogik vid NMT-fakulteten 
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Annan pedagogisk utbildning 

I enkätfråga 7 efterfrågades huruvida deltagarna hade någon annan form av pedago-

gisk utbildning än specifikt högskolepedagogiska kurser. Av deltagarna svarade 161 

personer (46%) nej, medan övriga 187 (54%) angav en rad olika typer av pedagogiska 

utbildningar. Ett av de vanligaste svaren som angavs var att de hade genomgått olika 

former av lärarutbildningar; 60 personer, det vill säga ungefär 17% av de som besva-

rat enkäten, hade genomgått någon form av lärarutbildning. Ämneslärarutbildningar 

var vanligast, men det fanns även exempel på förskollärare, fritidspedagoger och 

specialpedagoger. Ett tiotal personer specificerade inte vilken typ av lärarutbildning 

de hade. Hälften av dem som hade läst en lärarutbildning (29 personer) hade också 

minst 15 hp i högskolepedagogik. 

Utöver personer som hade en lärarutbildning hade ett trettiotal personer läst ämnet 

pedagogik i någon eller några terminer, och det fanns också flera exempel på personer 

som hade pedagogik eller didaktik som huvudämne i sin magisterexamen. Dessutom 

hade tre personer disputerat i pedagogik och två stycken i didaktik. 

Sammanlagt har 40 personer (12%) av dem som svarat och som inte har 15 hp eller 

mer i högskolepedagogik, antingen en lärarutbildning eller en högskolepoäng inom 

pedagogik som motsvarar minst 30 hp/en termins studier. 

Utöver dessa längre pedagogiska utbildningar svarade ett fåtal procent av  enkät-

deltagarna att de hade läst ämnesspecifika pedagogiska kurser i antingen vård-

pedagogik, idrottspedagogik eller instruktörsutbildningar inom idrott. Dessutom 

angav enstaka personer att de hade gått kurser i casemetodik, datapedagogik, distans-

utbildningspedagogik samt olika former av projektledar- och ledarskapsutbildningar. 

Inom ramen för sin anställning hade också några procent genomgått handledarutbild-

ningar avseende forskning och ämnesdidaktik. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att många av lärosätets medarbetare har 

genomgått olika former av pedagogisk utbildning. Särskilt intressant är att en så pass 

stor andel som 17% sedan tidigare har behörighet som lärare på olika nivåer. En fråga 

att ta ställning till framöver är därför hur pedagogiska utbildningar som inte är speci-

fikt inriktade mot högskolepedagogik ska värderas och vilka möjligheter till valide-

ring som finns och bör finnas. Detta lyfts också fram av en enkätdeltagare som i en 

övrig kommentar beskriver hur lärarutbildningar ger en bred grund för pedagogiskt 

arbete och därför undrar över vilka möjligheter det finns att tillgodoräkna sig tidigare 

genomförda lärarutbildningar. Inte minst behöver dylika valideringsfrågor diskuteras 

mot bakgrund av att Mittuniversitetets modell för pedagogisk meritering nu har blivit 

sjösatt. I vilken utsträckning ska en bakgrund som utbildad och eventuellt legitimerad 

lärare kunna användas som merit? Hur ska lärarutbildningar värderas i relation till 

högskolepedagogiska utbildningar? Och hur har andra lärosäten valt att hantera olika 

pedagogiska valideringsfrågor? Av rapporten från SUHF framgår det att detta är en 

aktuell fråga vid många svenska lärosäten (Karlsson et al 2017). 
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Behov av högskolepedagogisk utbildning 

I fråga 8 undrade vi om enkätdeltagarna var intresserade av att gå en kurs/ytterligare 

kurser i högskolepedagogik. 153 personer (44%) angav att de är intresserade av att gå 

en kurs/ytterligare kurser i högskolepedagogik. Betydligt färre, 69 personer (19%), 

ansåg sig inte ha detta behov, medan 127 personer (37%) angav att de eventuellt är 

intresserade av att gå någon form av högskolepedagogisk kurs. Totalt är det alltså 280 

personer av dem som svarat (81%) som anser sig ha ett behov av, eller har ett intresse 

för, att utbilda sig mer inom högskolepedagogik. 

 

 
Figur 11: Behov av fortbildning i högskolepedagogik 

De som angav att de var intresserade av någon form av högskolepedagogisk kurs fick 

svara på följdfrågan: vilken typ av kurs har du behov av? Här gick det att klicka i flera 

alternativ och totalt fick vi 319 svar (se figur 12 nedan). De flesta, 137 personer (43%), 

önskade sig kortare påbyggnadskurser i högskolepedagogik. En knapp tredjedel, 100 

personer, svarade att de hade behov av ämnesdidaktiska påbyggnadskurser, medan 

62 (19%) önskade mer omfattande högskolepedagogiska kurser. Enbart sjutton perso-

ner (5%) angav att de önskade delta vid fler workshops av den typ som LRC/UNT har 

gett under de senaste åren. 
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Figur 12: Typ av fortbildning i högskolepedagogik enligt lärarnas önskemål 

Det här visar att det finns ett behov av att följa upp lärarnas behov och det faktiska 

utbildningsutbudet. I framtiden kan det vara aktuellt att erbjuda fler sammanhäng-

ande kurser vid sidan av workshops. Frågan är dock hur lärarnas deltagande kan 

lösas, eftersom många upplever att de på grund av tidsbrist har svårt att delta redan i 

de kortare workshops som idag anordnas av UNT. Den del av arbetstiden (5%) som är 

avsatt för kompetensutveckling äts ofta upp av annat, men det borde gå att utveckla 

rutiner och riktlinjer för hur avdelningarna kan garantera lärarnas möjlighet att delta i 

kompetenshöjande insatser. Ett första steg är att diskutera och följa upp problemati-

ken vid medarbetarsamtalen. Vid andra lärosäten, exempelvis Umeå universitet, finns 

också modeller där lärarna har betydligt mer tid avsatt för kompetensutveckling. Det 

kan också vara en möjlighet att diskutera möjligheterna att utöka tiden för kompetens-

utveckling vid Mittuniversitetet. 

Övriga kommentarer 

Utöver svaren på enkätfrågorna skrev 51 personer individuella kommentarer som 

framför allt berörde svårigheten att få plats på den högskolepedagogiska kurs som nu 

ges samt förslag på vilka typer av kurser som borde tillhandahållas. Ett antal personer 

beskrev att de sökt Mittuniversitetets högskolepedagogiska kurs men hamnat på 

reservplats, något som upplevdes som besvärligt då kraven på att ha genomgått en 

dylik kurs blir allt starkare. Flera betonade att de inte tycker det är hållbart att man 

som anställd ska konkurrera om samma platser som studenter eller personal från 

andra lärosäten, vilket nu är fallet då Mittuniversitetets högskolepedagogiska kurs i 

motsats till vid många andra lärosäten ges i form av en kurs i vårt allmänna grund-

utbud. Antagningen på kursen gynnar också lektorer och andra personer med höga 

antagningspoäng, vilket har resulterat i att många adjunkter har svårt att komma in 

på kursen.  
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I fråga om vilka typer av kurser som efterfrågas kan kommentarerna grovt delas in i 

fem teman. Det första temat rör några lärare som är  relativt nya i sin yrkesroll, och 

som är öppna för många olika typer av kurser. Det andra, som efterfrågas av ett antal 

mer erfarna lärare, rör istället mer tematiskt inriktade kurser såsom betygsättning, 

examinationsformer och nya typer av undervisningsformer. Det tredje temat rör 

möjligheten att gå mer praktiskt inriktade pedagogiska kurser där fokus ligger på 

exempelvis övningar i att hålla föreläsningar, att prova nya pedagogiska tekniker, att 

lära sig hantera teknikstött lärande eller att göra pedagogiska experiment. I det fjärde 

temat ligger fokus på att lära sig mer om normkritik och olika intersektionella 

perspektiv. Det femte temat inkluderar mer ämnesdidaktiskt inriktade kurser, med 

matematik för nationalekonomer samt konstnärliga ämnen som exempel.  

Vissa kommentarer handlade i stället om förtydliganden kring olika former av 

pedagogiska utbildningar som personerna tidigare gått och som de i vissa fall skulle 

vilja validera.  

Enstaka kommentarer markerade betydelsen av att en inventering av detta slag görs. 

Det fanns även en kommentar som riktade kritik mot enkätens utformning och det 

faktum att den inte inventerar alla former av högskolepedagogisk kompetens, liksom 

en synpunkt som handlade om att det är svårt att finna tid till att gå kurser av detta 

slag då det inte finns tid avsatt i tjänsteplaneringen.  

3 Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis kan sägas att enkäten gett svar på åtminstone några av de frågor 

som ställdes inför kartläggningen. Hur många lärare hos oss har en högskolepeda-

gogisk utbildning och i vilken omfattning? Hur stor andel av den undervisande perso-

nalen vid Mittuniversitetet har en behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 

om 15 hp och hur stor andel har eventuellt en annan pedagogisk utbildning? Vilka be-

hov av högskolepedagogisk fortbildning finns hos våra anställda? 

Vi har inte kunnat ge ett helt tillförlitligt svar på hur många lärare som har en hög-

skolepedagogisk utbildning, eftersom svarsfrekvensen låg på 59%. Däremot kan vi 

konstatera att 47% av dem som svarat på enkäten har genomfört en utbildning i 

högskolepedagogik om 15 hp eller mer, men att en motsvarande andel inte har det. En 

tredjedel av dem som svarat hade inga högskolepoäng i högskolepedagogik. 17% har 

en lärarutbildning. 

Det finns alltså ett stort behov hos anställda inom kärnverksamheten att formellt meri-

tera sig inom högskolepedagogik. I svaren på enkäten ser vi också att önskan om fort-

bildning och kompetensutveckling är stark, då främst avseende kortare eller längre 

påbyggnadskurser inom högskolepedagogik. Därför är det viktigt att utarbeta en 

flexibel kursmodell som är öppen för alla anställda med behov av eller intresse för att 

utbilda sig vidare inom högskolepedagogik.   

Vi ställde också frågor som skulle kunna vara till hjälp vid arbetet med pedagogisk 

meritering. För att kunna söka om att bli meriterad eller excellent lärare, krävs en 
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formell utbildning inom högskolepedagogik om 15 hp eller mer. Hur många sökande 

kan vi då förvänta oss de närmaste åren? Och hur många lärare tror vi kommer att 

behöva stöd i att skapa en pedagogisk portfölj? I oktober 2017 hade knappt 170 

personer 15 hp i högskolepedagogik. Enligt Ladok-uppgifter från kursen 

Högskolepedagogik och flexibelt lärande har ytterligare 43 personer (som inte svarat 

på enkäten) slutfört den kursen. Vi har således ett antal på minst 200 individer som 

rent formellt kan ansöka om meritering. Lika många kan komma att behöva stöd i att 

skriva en pedagogisk portfölj. 
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