
 

  
 

  



Förord 
 
 

I maj 2011 fick undertecknade i uppdrag att utvärdera den högskolepedagogiska baskursen 

HPE103. Kursen är på 5 hp och är en del av den behörighetsgivande högskolepedagogiska 

utbildningen vid Göteborgs universitet. Till uppdraget lades också att studera de tre 

kursplanernas förändring under perioden 2008–2011. Vi har också valt att försöka göra en 

helhetsbedömning av den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen omfattande 

kurserna (HPE101, HPE102 och HPE103) i sitt sammanhang.    

 

Här presenteras nu resultatet av utvärderingen. Vi vill tacka alla som bidragit till att ge oss 

underlag för rapporten. 

 

Göteborg i mars 2012 

 

Björn Ohlsson Jan Holmer 
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1. Inledning 

Den här rapporten är disponerad så att vi först tar upp utvärderingsuppdraget (2). Därefter 

behandlas metodologin för utvärderingen (3). Det avsnittet innehåller några grundfrågor för 

utvärdering, utvärderingens uppläggning samt metoder. Följande kapitel presenterar kursens 

bakgrund och sammanhang (4). På det följer en beskrivning och analys av kursens 

organisering och innehåll (5), samt kursens genomförande (6). Därefter gör vi en värdering av 

kursen och ger förslag till förbättringar (7). Slutligen tar vi upp de behörighetsgivande 

högskolepedagogiska kurserna i sin helhet (8). 

2. Utvärderingsuppdraget  

Uppdragsgivare är PIL-enheten vid Göteborgs universitet (PIL står för Pedagogisk utveckling 

och interaktivt lärande). Det är den enhet som är ansvarig för den behörighetsgivande 

högskoleutbildningen och därmed för den kurs, HPE103, 5hp, som här utvärderas. Enheten är 

också den primära mottagaren av utvärderingens resultat.
1
 

 

Huvudsyftet med utvärderingen är att identifiera potentiella förbättringsområden för 

högskolepedagogiska kurser som PIL-enheten ansvarar för med hänsyn till de särskilda 

förutsättningar och villkor som en lärosätesgemensam högskolepedagogisk utbildning har vid 

Göteborgs universitet. 

 

Uppdraget avser kursen HPE103 och de kurstillfällen som under hösten 2010 samt våren och 

hösten 2011 genomfördes vid enheten. Kursen ska utvärderas på basis av erfarenheter från 

kurserna HPE101 och HPE102, som vanligen föregår den aktuella kursen och som varit 

föremål för särskilda utvärderingar.
2
 Utvärderingen ska inkludera olika aktörers perspektiv.  

 

Vidare skall utvärderingen studera de högskolepedagogiska kurserna i sitt organisatoriska 

sammanhang.   

 

Slutligen skall utvärderingen inkludera en delstudie av de tre kursplanernas förändring under 

perioden 2008 – 2011. 

 

Områden av generellt intresse att utvärdera anges vara: 

a) deltagares erfarenheter och förkunskaper utifrån kurserna HPE101 och HPE102 

b) överensstämmelse mellan lärandemål, innehåll och examination 

c) deltagarprofil (t ex kön, ålder, anställningstid, erfarenheter från undervisning) 

d) examinationsgrad samt uppföljning av ”drop-outs” 

e) de studerandes syn på kursen (t ex relevans, svårighetsgrad, intensitet, användbarhet) 

f) kursansvarigas ambitioner och erfarenheter från kursen  

g) resultat i termer av kompetens- och verksamhetsutveckling 

h) förändringar i kursplaner för HPE101, HPE102 och HPE103 under perioden 2008–2011. 

 

                                                 
1
 PIL-enheten, Uppdrag 2011-05-06.   

2
 Andersson Bäck, M. & J. Holmer 2010, Utvärdering av högskolepedagogisk utbildning. 

Högskolepedagogik 1; baskurs 5 hp (HPE101). PIL-rapport 2010. Göteborgs universitet. 

Ohlsson, Björn & J. Holmer 2011, Utvärdering av högskolepedagogisk utbildning. 

Högskolepedagogik 2; områdesspecifik pedagogik 5 hp (HPE102). 
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Skriftligt material och dokumenterade kursvärderingar skall användas och dessutom förväntas 

kursledning, undervisande lärare samt studenter få tillfälle att komma till tals.  

 

Uppdraget ger också anvisningar om allmänna utgångspunkter i form av nationella och lokala 

styrdokument mm. 

 

Till sist bör utvärderingen utformas så att den inför hösten 2012 kan användas i en diskussion 

som PIL önskar föra om möjligheterna att genomföra en uppföljning och helhetsbedömning 

av den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen.   

 

3. Metodologi 

3.1 Några grundfrågor 

I nedanstående avsnitt tar vi upp metodologiska utgångspunkter för utvärderingen. Vi gör det 

relativt kortfattat och hänvisar för en något utförligare genomgång till motsvarande avsnitt i 

utvärderingen av HPE101 respektive HPE102.
3
 

 

Med utvärdering avses här en systematisk kartläggning och bedömning av en pågående eller 

avslutad verksamhet.
4
 Utvärderingen betyder att vi beskriver, analyserar och värderar berörd 

verksamhet för att till sist ge förslag till åtgärder.  

 

Beroende på sammanhanget kan man välja mellan olika utvärderingsmodeller.
5
 

Måluppfyllelsemodellen är den klassiska utvärderingsmodellen. Med den vill man ta reda på 

om resultaten stämmer med de beslutade målen och om det i så fall beror på de insatser som 

gjorts. Medan måluppfyllelsemodellen tar hänsyn till bland annat beslutsfattare (ibland i 

första hand), och en brukarorienterad modell brukare (dvs konsumenter och klienter), så 

försöker intressentmodellen uppmärksamma alla berörda gruppers förväntningar.  

 

I Högskoleverkets förslag till kvalitetsutvärderingar är huvudfrågan om och hur väl 

utbildningarna säkerställer att studenterna når målen i högskoleförordningens 

examensbeskrivningar.
6
 Måluppfyllelsen står alltså i fokus liksom en speciell grupp 

”brukare”, studenterna. Lärarna inkluderas också, men då närmast som ”en ren 

förutsättningsfaktor”, nämligen lärarnas kompetens vad gäller vetenskaplighet, konstnärlighet 

och högskolepedagogisk kompetens.
7
   

 

Högskoleverket anvisar tre indikatorer för bedömning av utbildningens kvalitet; lärandemål 

och examination (1), läranderesultat (2) samt studenternas erfarenheter och inflytande (3).  

 

En grundfråga för den första indikatorn – och för hela kvalitetsbedömningen – är: 

Är utbildningen planerad så att lärandemålen täcker samtliga kunskapsformer (enligt 

examinationsbeskrivningen) och examineras lärandemålen på rätt sätt? 

 

                                                 
3
 Se Andersson Bäck & Holmer, a.a, sid. 6-8. 

4
 Se Vedung, 1998, sid. 19-33 respektive 2000, sid. 115, för definitioner av begreppet. 

5
 Vedung, 1998, sid. 50-51. 

6
 Högskoleverket. Rapport 2009:25 R, sid. 5. 

7
 A.a, sid. 22, vår emfas. 



 3 

För de utbildningar som utvärderades mellan 2001 och 2007 har universitet och högskolor 

lagt ner mycket tid på sina självvärderingar, skriver Högskoleverket. Dessa självvärderingar 

har haft ett brett fokus på utbildningens förutsättningar, processer och resultat ”där 

tyngdpunkten låg på förutsättningar och processer”.
8
 

 

I det nya systemet (däremot) skall självvärderingen begränsas till frågor som är relaterade till 

utbildningens resultat. 

 

Objektet för föreliggande utvärdering är ”bara” en kurs. Men kursen skall enligt uppdraget ses 

i sitt organisatoriska sammanhang. Den har, som kommer att framgå nedan, haft en 

genomarbetad startsträcka med bred uppslutning både på nationell och på lokal nivå. Kursen 

ingår i ett paket av kurser vilka genomförs som en viktig del av universitetets kvalitetsarbete, 

nämligen säkerställande av undervisningens kvalitet. 

 

Till skillnad mot Högskoleverkets kvalitetsutvärdering väljer vi därför att inte bara eller i 

första hand se till utbildningens resultat utan lika mycket till de förutsättningar och processer 

som bland annat genom dess styrning och organisering kan tänkas förklara uppnådda resultat.  

 

3.2 Utvärderingens uppläggning 

Vårt utvärderingsobjekt är således en kurs som vänder sig till universitets- och högskolelärare 

samt doktorander. Avnämare är institutioner/fakulteter samt de studenter som finns på olika 

kurser och program. Intressenter blir därmed organisationsföreträdare, kursledning, 

kurslärare, de lärare och doktorander som genomgått kursen samt studenter.  

 

För att inte de olika aktörerna skall förväxlas med varandra har vi, i denna utvärdering, valt att 

kalla de som gått den kurs utvärderingen gäller dvs HPE103 för kursdeltagare, trots att de i 

den gällande kursplanen och i universitetets studiedokumentationssystem Ladok kallas 

studenter. 

 

Vi har valt en utvärderingsdesign som närmast kan uppfattas som en kombination av ovan 

berörda modeller. Vi genomför måluppfyllelsemodellen som ett led i en intressentmodell 

genom att relatera olika intressegruppers förväntningar etc. till mål och insatser. 

Utvärderingen har skett i medvetande om att värdet av kursen har kunnat se olika ut för (och 

inom) olika intressegrupper. Vi har önskat fånga mångfalden i verklighetsbilder och 

värderingar. Viktigt har varit att försöka få reda på tanken med kursen och hur den har vuxit 

fram i vad som kan kallas kursens ”programteori” – vad var det man ville egentligen?  

 

Av tidsmässiga skäl har vi dock tvingats göra vissa avgränsningar. Så till exempel har vi inte 

samtalat med studenter som haft undervisning av de lärare vilka genomgått den 

högskolepedagogiska kursen. 

 

I enlighet med utvärderingsuppdraget studerar vi som sagt inte bara kursens resultat utan tar 

också upp kursens bakgrund, ramar, förutsättningar samt genomförande. Också i enlighet med 

utvärderingsuppdraget – och av skäl som framgått ovan – har vi valt att studera kursen i sitt 

organisatoriska sammanhang. 

 

                                                 
8
 A.a, sid. 33. 
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Utvärderingen presenteras efter det att berörd kurs har genomförts och kan därför ses som 

summativ. Men upplägget har skett med tanken på att utvärderingen inte bara skall vara en 

kontroll (för uppdragsgivaren) utan också kunna vara främjande för fortsatt verksamhet.  

Det är i linje med uppdraget ”att identifiera potentiella förbättringsområden”. Såtillvida kan 

utvärderingen förhoppningsvis också ses som formativ.  

 

3.3 Metod och arbetsplan 

Utvärderingsuppdraget har genomförts från september 2011 till och med april 2012.  

Uppdraget har genomförts genom intervjuer med kursdeltagare och kursansvariga samt 

genomgång av kursvärderingar, kursrapporter och annat aktmaterial. Därtill kommer 

informella samtal med en del av dem som intervjuats samt med andra personer vid 

universitetet. 

 

Intervjuer med kursdeltagare 

Vi valde att – i likhet med utvärderingen av kurserna HPE101 och HPE102 – intervjua ett 

antal kursdeltagare. Som framgår nedan är det tre kursomgångar som ingår i uppdraget.  

 

Kursen anordnades första gången hösten 2010. Det fanns 23 registrerade deltagare varav 18 

examinerats med godkänt resultat.
 
Under våren 2011 gick kursen med 26 registrerade 

deltagare varav 18 examinerats med godkänt resultat. Under hösten 2011 gick kursen med 42 

registrerade deltagare. 34 anmälde sig till examination varav 30 examinerats med godkänt 

resultat.
9
  

 

Antalet registrerade och det faktiska antalet deltagare kan vara olika beroende på att vissa som 

registrerat sig inte påbörjar utbildningen eller hoppar av kursen under tiden.  

 

Tabell 1. Antal registrerade och examinerade deltagare på HPE103, hösten 2010, våren 

2011 samt hösten 2011
 
 

 
 Ht 2010 

  

Vt 2011        Ht 2011   

 Registrerade 23  26         42         91 (82)
10

 

 Examinerade 18                18        30              66 

 

Vi har intervjuat 15 deltagare, nio kvinnor och sex män. Fyra av de intervjuade fanns på 

höstens kurs 2010, fyra på vårens kurs 2011 och sju på höstens kurs 2011. En var filosofie 

magister, en var doktorand, medan övriga 13 var filosofie doktorer med examen 2000–2011. 

 

Enligt utvärderingsuppdraget skulle vi också följa upp deltagarnas erfarenheter av de tidigare 

genomgångna högskolepedagogiska kurserna. Alla intervjuade hade sådana erfarenheter.  

 

Vi har valt att intervjua deltagare från samtliga tre kurstillfällen som getts hittills, med en 

tyngdpunkt på den senaste kursen ht 2011. Kursen kan ha förändrats något sedan den gavs 

första gången och då är deltagarnas synpunkter på det senaste kurstillfället extra värdefulla. 

Vi har valt ut deltagare slumpvis, men med syfte att få en någorlunda representativ fördelning 

bland dem som gått avseende fakultetstillhörighet och kön. De 15 intervjuade deltagarnas 

                                                 
9
 Uppgiften hämtad från Ladok 2012-02-03 

10
 Nio personer var registrerade vid två kurstillfällen.  
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kön, fakultetstillhörighet och högskolepedagogiska utbildning framgår av tabell 2 här nedan.
11

 

De kommer från 14 olika institutioner och de två som kommer från samma institution är 

verksamma inom olika ämnen på institutionen. 13 har disputerat, en är doktorand och en har 

magisterexamen. Några av dem som blivit tillfrågade har tackat nej för att de inte haft 

möjlighet att ses för en intervju på föreslagna tider. Samtliga tillfrågade har dock varit 

positiva till att delta i utvärderingen, utom någon som tackat nej för att han/hon bara varit med 

på något enstaka tillfälle på kursen. 

 

Tabell 2. De 15 intervjuade kursdeltagarnas kön, fakultetstillhörighet samt 

högskolepedagogisk utbildning.  

 

Deltagare ht 2010 

Man  HFN  HPE101, HPE102 och HPE103 

Man   HhFN  ” 

Man  SA  ” 

Kvinna  SFN  ” 

 

Deltagare vt 2011 

Kvinna  SA  MED262, HPE103 

Kvinna  ITFN  HPE101, HPE102 och HPE103 

Kvinna  HFN  ” 

Kvinna  KFN  ” 

 

Deltagare ht 2011 

Man  SFN  HPE102 och HPE103 

Man SA  HPE101, HPE102 och HPE103  

Kvinna  HFN  ”  

Kvinna  SA  HPE101, MED262, HPE103 

Kvinna  UFN  HPE 101 (validerad), HPE102 och HPE103 

Kvinna  HFN  HPE101, HPE102 och HPE103 

Kvinna  KFN  ” 

 

Intervjuerna har i skett i arbetslokaler hos berörda personer eller på institutionen för 

arbetsvetenskap, utom i ett fall då vi gjorde intervjun via telefon. Båda utvärderarna har 

deltagit i samtliga intervjuer, som i allmänhet varat cirka en timme. 

 

Frågor som ställdes rörde bland annat kursdeltagarens bakgrund (undervisningserfarenhet, 

akademiska meriter), motiv att gå HPE103 (och HPE101 och HPE102), synpunkter på 

HPE101 och HPE102 , användning av HPE101 och HPE102, synpunkter på HPE103 

(allmänt, kurstillfällen/föreläsningar, litteratur, svårighetsgrad, intensitet, examination, 

gruppen/deltagarna), användningen av erfarenheterna/kunskaperna på berörd institution, 

förutsättningar att gå HPE101, HPE102 och HPE103, progressionen (Intervjuguide 

kursdeltagare, se bilaga). 

 

  

                                                 
11

 Som framgår intervjuade vi inte någon från naturvetenskaplig fakultet. Det beror på att det 

bara fanns en kursdeltagare från den fakulteten (vt 2011), under de tre tillfällen kursen getts.  
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Kursvärderingar 

Enligt uppdraget skulle dokumenterade kursvärderingar användas som underlag i 

utvärderingen. Sammantaget finns 39 kursvärderingar och 66 examinerade. Kursvärderingar 

från hösten 2010 har inte kunnat återfinnas.  

 

Tabell 3. Antal tillgängliga kursvärderingar och antal examinerade deltagare på 

HPE102 våren och hösten 2010. 

 
  Ht 2010   Vt 2011   Ht 2011     

Kursvärderingar - 13  26 
 
   

Examinerade 18  18  30    

 

Vi har också gått igenom en gemensam kursrapport för kurserna ht 2010 och vt 2011 (2011-

06-27) samt en kursrapport från kursen ht 2011 (2012-01-22). 

 

Intervjuer med kursansvariga 

Intervjuer har gjorts med kursansvariga nämligen: 

Silwa Claesson (kursansvarig för kursen ht 2010 och vt 2011) 

Elisabeth Saalman (kursansvarig för kursen ht 2011) 

 

Dessutom har följande intervjuats: 

Bengt Petersson, chef PIL-enheten.  

 

Intervjuerna har i skett i lokaler på institutionen för arbetsvetenskap eller i arbetslokaler hos 

berörda personer. Båda utvärderarna har deltagit i intervjuerna. Intervjuerna har i allmänhet 

varat cirka en timme. 

 

Frågorna som ställts rörde framför allt HPE103. Vidare ställdes frågor om de tre kurserna som 

helhet, om progressionen mellan kurserna samt om det pedagogiska klimatet på 

GU(Intervjuguide kursansvariga, se bilaga). 

 

Genomgång av aktmaterial 

Av utvärderingsuppdraget följer att utvärderaren förväntas ta del av relevanta dokument som 

allmänna utgångspunkter för utvärderingen. Dokument som använts i utvärderingen framgår 

av referenslistan. Det rör sig framför allt om dokument från PIL-enheten samt kursrapporter. 

 

4. Kursens bakgrund och sammanhang
12

 

4.1 Högskoleförordningen 

År 2002 infördes tillägg i behörighetskraven för att anställas som adjunkt och lektor. Det blev 

nu ett krav att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning.
13

 Högskolepedagogisk 

utbildning var således från och med den 1 januari 2003 ett behörighetskrav vid nyanställning 

av adjunkter och lektorer.
 
 

 

                                                 
12

 Innehållet i kapitel 4 är i stort det samma som tagits upp i närmast föregående rapport om 

HPE102. Vissa faktauppgifter har uppdaterats. Punkten 4.6 har tillkommit. 
13

 Högskoleverket 2006:54 R. 
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Det innebär att det krävdes att den sökande till ett lektorat respektive en adjunktstjänst skulle 

ha ”genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande 

kunskaper” samt ”visat pedagogisk skicklighet.”
14

 
 

Detta behörighetskrav omfattade också ”doktorander som undervisar inom utbildningen på 

grundnivå eller avancerad nivå ”. (Dessa) ”skall ha genomgått inledande högskolepedagogisk 

utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.” 15 
 

Högskoleförordningen angav inte omfattningen av en sådan utbildning. I förarbetena till 

förordningsändringen nämns dock en rekommendation att utbildningen bör omfatta tio 

veckor. Ungefär hälften av lärosätena stödde i remissrundan en sådan omfattning.16 

Utbildningen kom, som framgår nedan, att ligga på avancerad nivå. De allmänna målen för 

utbildning på avancerad nivå framgår av högskolelagen.17  
 

Enligt den s k autonomiutredningen (2008) skulle lärosätena själva styra över behörighetskrav 

och bedömningsgrunder. Utredningens förslag följdes sedan upp av en regeringspromemoria 

och en regeringsproposition (2010). I en därpå följande förändring i högskoleförordningen har 

kravet på högskolepedagogisk utbildning av lärare och doktorander tagits bort. 
18

 Nu är det 

upp till berörda lärosäten att bestämma över behörighetskraven för sina lärare. Göteborgs 

universitet har i december 2010 beslutat om att högskolepedagogisk utbildning kommer att 

krävas av tillsvidareanställda lärare.
19

 Rektor har senare informerat om att beslutet alltfort 

gäller.
20

 

4.2 Lärosätesövergripande överenskommelser  

År 2002 fick Lunds universitet i uppdrag att utveckla en behörighetsgivande pedagogisk 

utbildning. Uppdraget var att i huvudsak beakta frågor om innehåll i de pedagogiska kurserna 

samt informera övriga lärosäten om projektets utveckling.
21

  

 

Projektet kom fram till en målbeskrivning för utbildningen och ett förslag till omfattning, 

nämligen tio veckor. 

 

Pilotprojektets slutrapport remitterades till alla lärosäten.  

 

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) beslutade i november år 2005 att anta 

pilotprojektets rekommendationer inkluderande att omfattningen av berörd utbildning borde 

vara minst tio veckor. Den rekommendationen kvarstår även efter den senaste förändringen i 

förordningen.  

 

Rekommendationer som antogs av SUHF avseende förkunskaper, mål och omfattning på den 

högskolepedagogiska kursen, innebär två saker:  

                                                 
14

 Högskoleförordningen 4 kapitel § 7 och 9. 
15

 Högskoleförordningen 6 kapitel § 33.  
16

 Högskoleverket 2006: 54 R sid. 13. 
17

 Högskolelagen 1 kapitel § 9. 
18

 SFS 2010:1064. 
19

 Göteborgs universitet (2010). Anställningsordning för lärare. Regler. Dnr E 5 4898/10. 

2010-12-15. 
20

 PIL-enheten. Lägesrapport 2011-12-15 
21

 Högskoleverket 2006:54 R sid. 14. 
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För det första att utbildningen skall ligga på en avancerad nivå, uttryckt i Bologna-nivåer. Det 

innebär att kursdeltagarna från början skall ha ämneskunskaper och en grundexamen (minst 

fil.kand.) eller forskarexamen. Det förutsätter emellertid inga specifika förkunskaper i 

pedagogik eller didaktik.  

 

För det andra att svenska lärosätena ömsesidigt erkänner varandras utbildningar.  

Grundtanken år sålunda att en lärare som har gått utbildningen t ex vid Högskolan i Borås 

skall kunna tillgodoräkna sig denna om han/hon söker en tjänst vid Stockholms universitet.
22

 

 

4.3 Uppföljning av lärosätenas arbete med högskolepedagogisk utbildning 

Högskoleverket fick år 2005 regeringens uppdrag att följa upp och analysera effekterna av 

lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling och i synnerhet högskolepedagogisk utbildning.  

 

Redovisningen av uppdraget kom år 2006 och bygger bland annat på en enkät som skickats 

till lärosätena.  

 

Enligt högskoleverket verkar det som att under perioden 2000–2005 har svenska lärosäten 

prioriterat själva utvecklingen av behörighetsgivande utbildningar. Det är då främst 

utvecklingsarbete med koppling till Bologna-processen som prioriteras. Andra prioriterade 

områden tenderar att vara vidareutveckling av behörighetsgivande utbildningar samt 

utveckling av formerna för dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter.  

 

Högskoleverkets genomgång visar att få uppföljningar av pedagogisk utveckling och 

utbildning har genomförts. Efter genomförande av pedagogiska kurser nöjer man sig med 

kursvärderingar bland deltagarna.  

 

De möjliga effekter som ändå redovisas är bland annat:  

- höjd status för undervisning i relation till forskning 

- konkreta förändringar i undervisningen 

- den pedagogiska meriteringen uppfattas som viktigare än tidigare 

- ett gemensamt språk kring pedagogiska frågor bland lärarna 

- nyfikenheten på pedagogiska frågor har ökat 

- integration mellan teori och praktik. 

 

Men generellt sett finns det få belägg för dessa effekter eftersom det i allmänhet inte gjorts 

systematiska uppföljningar och, än mindre, utvärderingar. 

4.4 PIL:s inrättande och verksamhet med behörighetsgivande kurser 

”Behovet av en lärosätesgemensam enhet för högskolepedagogik vid Göteborgs universitet 

hade diskuterats under lång tid. Rektor Gunnar Svedberg tog initiativ till en utredning som 

leddes av professor Stefan Nilsson och som i slutet av 2005 presenterade förutsättningar för 

en kraftsamling inom området. 

 

                                                 
22

 SUHF, 2005-11-17. 
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Rektor Pam Fredman fullföljde de tidigare initiativen och skapade tillsammans med 

fakulteterna förutsättningar för start av PIL-enheten, som formellt inrättades i oktober 2007 

och som startade sin verksamhet i januari 2008. 

 

Tidigare har funnits två organ vid Göteborgs universitet (GU), som arbetat inom det 

verksamhetsfält som PIL-enheten nu har i uppdrag att arbeta med. Det var 

Distansutbildningsrådet (DUR) som avvecklades vid årsskiftet 2006/07 samt 

Universitetspedagogiskt centrum (UPC) som haft verksamhet t.o.m. årsskiftet 2007/08.” 
23

  

 

UPC drev högskolepedagogisk kurs under många år (enligt högskoleverkets ovan nämnda 

enkät fanns 840 studerande under 2002-2005). Den var på 10 gamla poäng (motsvarande 10 

veckor och 15 nya högskolepoäng).
 
 

 

PIL startade, som framgått år 2008, som en enhet och som en lärosätesgemensam resurs på 

GU med uppdrag att ombesörja pedagogisk utbildning och samordning av universitetets 

högskolepedagogik. PIL-enhetens inrättande har beskrivits i termer av nystart med hänsyn 

tagen till tidigare erfarenheter, i och med att personal med tidigare erfarenhet av 

högskolepedagogik knöts till PIL-enheten: en bro mellan gammalt och nytt skapades. 

 

PIL är således en central enhet inom Göteborgs universitet, men organiserad inom en av GU:s 

åtta fakulteter, Utbildningsvetenskapliga fakulteten. 

 

Kopplat till PIL-enheten skapades en styrgrupp med representanter för universitetets olika 

fakulteter. Fakulteterna har mandat att utse sin representant som man önskar och det finns 

inga formella kriterier för valet. Styrgruppen har inget juridiskt bindande inflytande över PIL-

enheten - det är ingen styrelse i formell bemärkelse. 

 

Ansvaret för PIL-enheten ligger reellt hos enhetschefen. Dekanen för utbildningsvetenskaplig 

fakultet skall utse chef för PIL, men har inte något inflytande över verksamhet eller budget. 

PIL-enheten har förbundit sig att regelbundet rapportera till grundutbildningsberedningen. 

Det finns också ett ansvar gentemot rektor i det här fallet prorektor som enhetschefen 

rapporterar till. 

 

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen består av tre kurser med en 

rekommenderad studiegång, kurserna HPE101, HPE102 och HPE103. De omfattar vardera 5 

högskolepoäng och kan tillsammans ses som ett program omfattande 15 hp (motsvarande tio 

veckors studier). Kurserna vänder sig till lärare och doktorander, men även annan personal 

ges möjlighet att delta.  

 

De tre nu gällande kursplanerna utgår från en remissrunda vid GU år 2007 och från det 

kursplanearbete som PIL-enheten därefter utförde våren 2008. Kursplanerna fastställdes av 

PIL:s styrgrupp hösten 2008 och har därefter reviderats under år 2010.
24

 

 

Sedan år 2008 ger PIL baskursen HPE101. Den har bland annat till syfte att ge kunskaper om 

lärandeteorier samt om regelverk för högre utbildning. Den erbjuds via tre 

distributionsformer; på nätet och som campusvariant på engelska respektive svenska. Till och 

med våren 2011 hade 684 deltagare registrerat sig på kursen och i slutet av oktober 2011 hade 

                                                 
23

 PIL-enheten. Hemsida www.pil.gu.se/om_pil 2012-02-03. 
24

 PIL-enheten. Lägesrapport 2011-12-15. 

http://www.pil.gu.se/om_pil
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ytterligare 154 registrerat sig för höstens kurstillfällen. Enligt PIL:s uppföljning av 

högskolepedagogiska meriter hade vid samma tillfälle 471 tillsvidare/visstidsanställda lärare 

och anställda doktorander godkänts på kursen och 164 bedömts ha motsvarande meriter.
25

  

 

Den andra kursen (HPE102) är områdesspecifik och ges av fakulteterna sedan våren 2010. 

Till och med våren 2011 fanns 182 registrerade deltagare och i slutet av oktober 2011 fanns 

ytterligare 88 registrerade deltagare för höstens kurstillfällen.
 
Enligt PIL:s uppföljning hade 

vid samma tillfälle 146 deltagare godkänts på kursen. 
26

  

 

Den tredje kursen (HPE103) är baserad på självständigt arbete och gavs första gången hösten 

2010 med, som framgått ovan, 23 registrerade deltagare. Till och med våren 2011 hade 49 

deltagare registrerats. Vid uppföljning i slutet av oktober 2011 hade 33 deltagare godkänts på 

kursen och sedan totalt 36. Till höstens kurs hade vid samma tillfälle 37 registrerat sig. Till 

sist hade 42 registrerat sig på kursen varav 9 också var registrerade vt 2011. I februari 2012 

var totalt 66 deltagare godkända på kursen. 

4.5 Utvärdering av högskolepedagogiska kursen HPE101 

Kursen HPE101 utvärderades 2009/2010.
27

 Utvärderingen visade att huvudparten av 

kursdeltagarna var positiva eller mycket positiva till upplägget med kursen och det innehåll 

och de metoder som använts för att nå lärandemålen (basgrupper, skriftliga reflektioner, 

auskultationer, miniföreläsningar och examinationsformer). Kursens lärandemål, innehåll och 

examination överensstämde i stort sett.  

 

Många deltagare såg positivt på att man kom till kursen från olika fakulteter och ämnen med 

mera. Men ett problem var ändå heterogeniteten bland kursdeltagarna (ämne, position och 

undervisningsvana). Denna olikhet kunde, enligt utvärderingen, bättre ha tagits tillvara om 

man samlat in uppgifter om deltagarna som underlag för planering av kursen, t ex vid 

indelningen i basgrupper. Men även med beaktande av sådana olikheter påvisade 

utvärderingen att det för dem som är nya i undervisningsyrket kan föreligga behov av en mer 

praktiskt inriktad kurs. För andra – mer undervisningsvana – är behovet snarare att få 

möjligheter till reflektion, att få tid och tillfälle att begrunda viktiga aspekter av det egna 

förhållningssättet och få diskutera med andra.
28

  

 

Ett annat problem var möjligheten att följa kursen. Kursen uppfattades av de flesta som ett 

måste (för att bli behörig), och ibland som ett nödvändigt ont. Flera hade blivit tillsagda att gå 

kursen. Den negativa motivationen kunde förstärkas av att många gick kursen parallellt med 

heltidsarbete och var stressade lärare med redan stor arbetsbelastning.  

 

Utvärderingen uppmärksammade också vissa styrnings- eller förankringsproblem. Det gällde 

PIL-enhetens och styrgruppens funktion, ansvar, rollfördelning och koppling till fakulteten. 

Utvärderingen gav ett antal förslag till förbättringar, bland annat: 

                                                 
25

 PIL-enheten. Ibid. 
26

 PIL-enheten. Ibid. 
27

 Andersson Bäck & Holmer a.a. Utvärderingsuppdraget genomfördes från september 2010 

 t o m januari 2010 och omfattade fyra kursomgångar av campusvarianten. 
28

 Antalet undervisningserfarna förväntas minska och det blir ett större antal doktorander på 

utbildningen, enligt en lägesrapport från PIL hösten 2010. Det förstärker intrycket av att man 

bör planera för behovet också av mer praktiskt inriktade moment för dem som saknar, eller 

har mycket liten, undervisningsvana. 
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 - att PIL-enheten och dess styrgrupp får en tydligare roll och mandat vad gäller den 

behörighetsgivande kursen för att agera mer effektivt. 

- att styrgruppens representativitet för och förankring i sin fakultet ses över, genom instiftande 

av kravprofiler, som anger vilken position i och vilken tillgång till arenor som en ledamot bör 

ha. 

 

Utvärderingen avslutas med vissa frågor ”som bör handhas på en mer övergripande nivå” och 

som rör de grundläggande förutsättningarna för PIL-enhetens organisering, legitimitet och 

mandat.
29

 

 

Dessa frågor togs upp hösten 2010 i en utvärdering av PIL-enheten (se nedan under punkten 

8.2).
30

 

 

4.6 Utvärdering av den högskolepedagogiska kursen HPE102 

Kursen HPE102 utvärderades 2010/2011.
31

 Utvärderingen visade att deltagarna, med några få 

undantag, var mycket nöjda med kursen. Den hade överträffat förväntningarna och gett 

deltagarna goda redskap att förbättra sitt pedagogiska arbete. De hade haft stor praktisk nytta 

av de förvärvade kunskaperna och av examinationsuppgiften i sitt vardagliga arbete som 

lärare. Det hade varit värdefullt med samtalen med kollegor på fakulteten, visserligen ibland 

från andra discipliner, men med liknande problem. Kursen hade således haft stor betydelse för 

individerna som gått kursen. Däremot hade den inte betytt särskilt mycket för de pedagogiska 

diskussionerna på institutionerna och fakulteterna. 

 

Fyllnadsgraden på de utvärderade kurstillfällena var låg (55 % respektive 58 %). En orsak 

verkade vara att många anställda föredrog att bli validerade, att kursen ännu vara otillräckligt 

känd samt att villkoren för att delta i kursen var otillfredsställande (vilket också PIL:s egen 

undersökning visat). 

 

De flesta deltagare använde i huvudsak sin fritid för att kunna följa och bli examinerade på 

kursen. Examinationsgraden var 74 % bland de intervjuade.
32

 Huvudorsaken till att inte fler 

deltagare examinerades var tidsbrist (15 %), vidare hade cirka 5-6 % validerats, medan 5-6% 

angav andra orsaker för att de inte examinerats. Många av intervjuade kursdeltagare uppgav 

att det var missnöjda med att inte fått bättre förutsättningar för deltagande. Flera påpekade att 

GU borde avsätta tid i deras tjänster, dvs pengar, för deltagande om nu ledningen ansåg att det 

var viktigt att personalen gick kursen. Dessa synpunkter framfördes också av flera 

kursansvariga på fakulteterna. 

 

Utvärderingen för HPE102 gav till sist bland annat följande rekommendation: 

 

”PIL verkar i stort ha lyckats med sitt kursutbud och kursdeltagarna synes ha stärkt sin 

pedagogiska kompetens. Det som nu kan göras är, som framgått ovan, att se till att kommande 

                                                 
29

 Andersson Bäck & Holmer, sid. 44. 
30

 Persson Utterhall, I.: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) – 

redovisning av ett utvärderingsuppdrag. Göteborgs universitet. G 11 2566/07. 
31

 Ohlsson, Björn & J. Holmer 2011, Utvärdering av högskolepedagogisk utbildning. 

Högskolepedagogik 2; områdesspecifik pedagogik 5 hp (HPE102). 
32

 Enligt PIL:s lägesrapport 2011-12-15 var genomströmningen hög de första terminerna som 

kursen gavs (ca 80%). Våren 2011 sjunker genomströmningen. 
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deltagare får möjlighet att gå sin pedagogiska utbildning på arbetstid och att uppmuntra redan 

fast anställda att gå berörda kurser och andra kurser som kan tas fram efter behov”. 

 

Dessutom gavs ytterligare ett antal rekommendationer med avseende på progressionen mellan 

de högskolepedagogiska kurserna, deltagargruppernas heterogenitet, behovet av olika 

undervisningsformer samt samordningen mellan de olika fakulteternas 102-or. Dessa 

rekommendationer behandlades på PIL:s styrgruppsmöte 2011-04-29 och utgjorde sedan 

underlag för åtgärder.
33 

 

5. Kursens organisering och innehåll 

5.1 Organisering av kursen  

Kurstillfällen 

Den första kursen började i oktober 2010 och slutade i februari 2011. Den därpå följande 

kursen gick under mars-maj 2011 och den senaste kursen under september-december 2011. 

Kursansvar 

 

HPE103 gavs av PIL-enheten centralt (se under punkten 4.4, ovan).   

 

Det har varit tre lärare på kurserna, varav en har varit kursansvarig. Eftersom den senaste 

kursen ht 2011 hade så många fler deltagare än de tidigare två medverkade ytterligare två 

lärare som bedömare av de självständiga arbetena i samband med examinationen. Dessutom 

fanns en kursadministratör.  

 

Kursansvarig för de två första omgångarna (hösten 2010 och våren 2011), Silwa Claesson, är 

docent i pedagogik och har under lång tid undervisat i allmän didaktik och på 

lärarutbildningen. Hon har skrivit kurslitteratur på området och tidigare haft kursansvaret för 

HPE101 och för HPE201 (handledarutbildningen).  

 

Ansvarig för kursen hösten 2011, Elisabeth Saalman, är teknologie doktor och har inom 

pedagogikområdet bland annat en breddmagisterutbildning inom IT-stödd distansutbildning. 

Hon har också lång erfarenhet av undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Vid sidan 

av sitt arbete vid PIL arbetar hon som universitetslektor i akademisk utveckling vid Chalmers 

pedagogiska enhet Engineering education research (EER).  

Ekonomi 

Kursens ekonomi har förändrats beroende på ett ökat antal platser vilket innebär att fler lärare 

involveras. Genom att ange vad som gäller för HPE103 våren 2012 kan man få en uppfattning 

om tidigare kursers ekonomi i stora drag:
34

 

 

                                                 
33

 PIL-enheten. Utkast till planerade åtgärder relaterade till utvärderingen av HPE102. 

Arbetsmaterial 2011-05-12. 
34

 E-post från Bengt Petersson. Siffrorna anger den svenska varianten. Kursen ges också på 

engelska. 
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Kurstillfällen: 4 stycken med vardera 6 undervisningstimmar (ibland bemannad med två 

lärare) (ca 120 arbetstimmar, at) 

 

Examinationstillfällen: 4 stycken med vardera 7 timmar och 6 lärare involverade där 30 

arbeten diskuteras (ca 60 at).  

 

För handledande lärare utgår en schablon på 7 timmar per självständigt arbete. 30 arbeten blir 

då 210 at. 

 

Kursadministration: ca 20 at. 

 

Schablonkostnaden är ca 680 kr/at. 

 

Kurskostnad enligt ovan (410 at) blir 278 800 kronor. Härtill kommer kostnader för 

kursledning och övrig kursadministration. 

5.2 Kursplan 

Det finns två kursplaner. Den första är daterad 2008-10-07 och den nu gällande är daterad 

2010-09-10. Kursplanen har alltså inte reviderats sedan kursen kom igång hösten 2010. 

I den nu gällande kursplanens innehåll finns, kan man säga, tre delar. Det framgår (1) att 

”kursen syftar till utveckla studentens förmåga att kritiskt granska en avgränsad del av det 

egna kunskapsfältet”.
35

 Granskningen kan syfta till flera saker t ex ”att uppmärksamma 

moment i undervisningen som kan behöva förändras, följa upp arbetet med pågående 

kursutveckling eller lägga en grund för kommande utvecklingsarbete inom 

grundutbildningen”. 

Vidare (2) ska ”kursen ta upp olika former för bedömning och examination samt hantering av 

kursvärderingar som grund för pedagogiskt utvecklingsarbete”.   

Det framgår slutligen (3) också att det finns en kursuppgift som ”är utformad så att resultatet 

av det självständiga arbetet ska kunna ingå i studentens pedagogiska meritportfölj”. 

Alternativt framgår det ”kan resultatet dokumenteras som ett konferenspaper inom det 

högskolepedagogiska området”. Studenternas självständiga arbeten utgör också innehåll i 

kursen och ska diskuteras och granskas inom ramen för kursen.   

I kursplanens mål anges åtta punkter som har bäring på ovanstående tre delar. (1) Under 

Kunskaper och förståelse finns ”diskutera betydelsen av studenters lärande på vetenskaplig 

grund i relation till en avgränsad del inom högre utbildning”. Vidare under Färdighet och 

förståelse ”använda pedagogisk terminologi vid analys av lärande och undervisning”. Under 

Värderingsförmåga och förhållningssätt slutligen ”problematisera förekommande 

undervisning inom det egna kunskapsfältet utifrån lärandeteori och områdesspecifika 

förutsättningar” samt ”visa ett reflekterande förhållningssätt till utformning av undervisning i 

högre utbildning”. 

                                                 
35

 I kursplanen menas med ”student” och ”studenter” den eller de deltagare som ska följa 

kursen HPE103. Men med ”studenter” kan uppenbarligen också avses de studerande som 

deltagarna har i sin undervisning. 
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Mål som svarar mot innehållet (2) ovan är under Kunskaper och förståelse ”kritiskt granska 

olika former för bedömning och examination” samt ”diskutera kursvärderingars betydelse för 

pedagogisk utveckling”. 

Slutligen finns två målpunkter som specifikt svarar mot innehållet (3), nämligen ”diskutera 

uppbyggnad och innehåll i en pedagogisk meritportfölj för lärare vid högskolan” samt ”på ett 

självständigt sätt utforma ett dokument som behandlar en avgränsad del i grundutbildningen”. 

Kursen examineras genom redovisning av en ”individuell inlämningsuppgift” som ska 

utformas som ”ett skriftligt underlag för pedagogisk meritportfölj och/eller som ett utkast till 

ett konferenspaper”. De skriftliga underlagen ska ”diskuteras i virtuella diskussionsforum och 

granskas i seminarieverksamhet”. 

Som stöd för nämnda virtuella diskussionsforum används ”en virtuell lärplattform för digital 

kommunikation mellan lärare och student samt mellan studenter”. 

Kursen ingår i en rekommenderad studiegång som innebär att HPE103 läses sist av de tre 

kurserna. 

Kursen riktar sig till högskolans lärare och doktorander. ”Företräde ges till den som tjänstgör 

vid Göteborgs universitet”. 

Till kursplanen har lagts kurslitteratur enligt en separat litteraturlista. Som obligatorisk 

litteratur anges ett av två verk:  

Elmgren & Henriksson (2010). Universitetspedagogik (valda delar) eller 

Pettersen (2008). Kvalitetslärande i högre utbildning (valda delar).   

Dessutom finns följande verk som obligatorisk litteratur: 

Ryegård m fl (2010). Att belägga, bedöma och belöna pedagogisk skicklighet. 

Till denna obligatoriska litteratur kommer ytterligare litteratur om ca 200 sidor. 

5.3 Studieguide 

Kursplanen har av kursansvarig och lärare konkretiserats i en studieguide som har två delar: 

Bakgrund och Kursinnehåll. Studieguiden var den samma för hösten 2010, våren 2011 och 

hösten 2011. 

Under Bakgrund hänvisar studieguiden till de båda tidigare högskolepedagogiska kurserna 

(HPE101 och HPE102). Medan de tidigare kurserna framför allt haft fokus på studenters 

lärande med mera, skall den nu aktuella kursen ge tillfälle till reflektion över det egna 

lärandet. Bakom den inriktningen på HPE103 är antagandet om ”att det är först när lärare 

diskuterat och formulerat egna mål som de på ett kraftfullt sätt kan gå in i en process för att 

utveckla undervisningen gemensamt med kollegor vid den egna institutionen…”. 

För att åstadkomma denna reflektion har kursen fokus på ett eget arbete som kan ha två olika 

former:  
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”1. Det första alternativet är ett konferenspaper. Detta ”paper” ska vara utformat på ett 

sådant sätt att det kan presenteras som textunderlag på en konferens i det egna ämnet eller vid 

en konferens med ett pedagogiskt eller didaktiskt fokus. Det betyder att en undersökning ska 

ligga till grund för kursdeltarens konferenspaper…” 

”2. Det andra alternativet är att skriva en utvecklad reflektion som kan användas inom 

ramen för den egna pedagogiska meritportföljen”. Reflektionen ska innehålla såväl en 

tillbakablick på den egna undervisnings- och/eller handledningsverksamheten som en blick 

framåt med skiss på utvecklingsmöjligheter. I denna meritportföljsreflektion ska både 

litteratur från tidigare kurs och ny litteratur användas. 

Under Kursinnehåll framhålls att kursdeltagarna redan har kunskaper att skriva ett 

konferenspaper och den typen av skrift, och därför inte behöver så stort stöd. När det gäller 

pedagogisk meritportfölj däremot är det för många kursdeltagare så att det är första gången 

som de stöter på begreppet. Därför kommer den specifika typ av portfolio som används, 

pedagogisk portfolio, att beskrivas genom föreläsning, övning och seminarium på den 

obligatoriska kursboken av Ryegård m fl (se ovan). 

För att stödja skrivandet får kursdeltagarna en föreläsning där skrivprocessen fokuseras och 

en genomgång av det pedagogiska bibliotekets system. 

Tyngdpunkten ligger i handledning av arbetena. Minst två timmar skall vid varje kursträff 

användas till handledning i grupper. Utöver dessa tillfällen används universitetets kursportal 

GUL för att ge respons under tiden mellan träffarna. 

Utöver reflektionen i det skrivna arbetet ges också tillfälle att utveckla tankarna om den egna 

undervisningen i en muntlig reflektion vid två tillfällen under kursen. 

Eftersom ytterst den pedagogiska utvecklingen handlar om studenters lärande finns också en 

föreläsning som behandlar och diskuterar studenters lärande. 

Det är obligatoriskt att vara med vid två examinationstillfällen. Vid den ena tillfället tas det 

egna arbetet upp varvid en opponent är utsedd. Vid det andra tillfället är man själv opponent. 

6. Kursens genomförande 

6.1 Utannonsering  

Kursen utannonserades under PIL-enhetens kursutbud som Högskolepedagogik 3: 

Självständigt arbete, 5 hp (HPE103). Enligt annonsen 2011-09-06 syftar det självständiga 

arbetet till ”att utveckla kursdeltagarnas förmåga att analysera ett specifikt 

undervisningsmoment. Det självständiga arbetet skall också ”visa deltagarnas förmåga att 

använda pedagogisk terminologi och ett reflexivt förhållningssätt i arbetet med att utforma 

och utvärdera undervisning”. Under OBS! står: ”Kursen är endast öppen för dem som är 

anställda vid Göteborgs universitet eller antagna till forskarutbildning vid GU” (vår 

kursivering). Utannonseringen innehåller alltså en hårdare formulering än kursplanen som 

”ger företräde” för dem som tjänstgör vid Göteborgs universitet. 
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6.2 Schema 

Kursen organiserades som fem kurstillfällen, samtliga i lokalen Pilen (A2311) på 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, hus A. De fyra första tillfällena innehöll föreläsningar, 

seminarier och gruppträffar medan det femte tillfället var examination av självständiga 

arbeten. Varje tillfälle omfattade fyra timmar (kl 10–12 och kl 13–15). Examinationen 

omfattade flera heldagar med obligatorisk närvaro två halvdagar (för det egna arbetet 

respektive som opponent). Däremot var det ingen närvaroplikt vid kurstillfällena. På 

examinationen på kursen ht 2011 fanns två särskilt utsedda examinatorer, som inte 

medverkade i övrigt under kursen. 

 

Vid samtliga tillfällen var det gemensamma föreläsningar och diskussioner på förmiddagen. 

Vid det första kurstillfället knöt kursledaren an till tidigare kurser och vad deltagarna hade 

med sig, och vad de förväntades göra på kursen. Föreläsningarna handlade sedan om 

lärandeteorier, skrivprocesser, pedagogisk meritportfölj samt gav information om användning 

av det pedagogiska biblioteket. 

På eftermiddagen var det arbete gruppvis med arbetsuppgifterna. Kursdeltagarna var indelade 

i tre grupper och lärarna handledde var sin grupp. Vid de två första kurstillfällena var det ca 

åtta deltagare per grupp, medan antalet uppgick till ca 13 på kursen ht 2011. 

Det var tänkt att deltagarna kontinuerligt skulle skriva på sina arbetsuppgifter och att de skulle 

lägga ut dem på GUL och där få kommentarer mellan kurstillfällena, både från de andra i 

gruppen och från handledaren. 

6.3 Deltagarnas motiv för att gå kursen 

De intervjuade deltagarna uppgav tre olika motiv för att gå HPE103: att skaffa sig pedagogisk 

behörighet för att kunna få en tillsvidareanställning som lärare på universitetet (9 st), att få 

kompetens för att kunna ansöka om att bli docent (4 st), samt att det ”känns bra att ha gått 

kurserna” (1 st). 

 

Det sistnämnda skälet uppgavs av en deltagare som var tillsvidareanställd, och som ansåg sig 

behöva ha kurserna för att fullgöra sina åtaganden som lektor. 

 

Samtliga fyra deltagare från Sahlgrenska akademin gick kursen för att kunna ansöka om att 

bli docent, medan övriga nio deltagare, som gick för att skaffa sig pedagogisk behörighet, 

kom från de andra fakulteterna. Deltagarnas motiv skiljer sig inte åt mellan de tre olika 

kurstillfällena.  

6.4 Deltagarnas synpunkter på kursen  

Nedanstående beskrivningar bygger på intervjuer med fyra kursdeltagare på kursen hösten 

2010, fyra kursdeltagare våren 2011 och sju kursdeltagare hösten 2011, samt skriftliga 

kursvärderingar från kurserna våren 2011 och hösten 2011, vidare en gemensam kursrapport 

för kurserna hösten 2010 och våren 2011, samt en kursrapport för kursen hösten 2011. Från 

den första kursen, hösten 2010, har vi inte kunnat få fram någon kursvärdering (tre av de fyra 

deltagarna som vi intervjuade uppgav att de hade gjort en sådan på den digitala lärplattformen 

GUL). 

 

Kursvärderingen består av tolv frågor (ej ordagrant återgivna):  
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1. Om man är lärare/forskare/doktorand eller annat. 2. Om villkor för deltagande. 3. Om 

lärandeaktiviteterna har varit ändamålsenliga i förhållande till kursens mål och innehåll 4. Om 

kurslitteraturen har varit relevant. 5. Om examinationen varit ändamålsenlig. 6. Om dialogen 

med kursledning och lärare motsvarat önskemålen. 7. Om organiseringen av kursen motsvarat 

behoven. 8. Om kursdeltagarnas inflytande motsvarat önskemålen. 9. Om arbetsbelastningen 

motsvarat poängantalet. 10. Vad som varit särskilt positivt med kursen. 11. Vilka förändringar 

man skulle vilja ha. 12. Övrigt. 

 

På fråga 1 skulle deltagaren kryssa i om hon/han var lärare, doktorand, forskare eller annat. 

Maximalt antal val var fyra. På fråga 2 skulle deltagaren kryssa i villkor för deltagande; på 

betald arbetstid, som del av doktorandtjänst, på fritiden, vet inte eller annat. Maximalt antal 

val var fem. På fråga 3-8 skulle deltagaren placera in sin åsikt på en sexgradig skala där 1 

betydde ”inte alls” och 6 betydde ”helt”. Utifrån siffersvaren räknades ett medelvärde ut. 

Efter varje fråga kunde deltagaren utveckla sitt svar genom att med egna ord skriva en 

kommentar till frågan. På fråga 10, 11 och 12 kunde deltagarna ge fritextsvar.  

 

Kursvärderingen vt 2011 besvarades av 13 av 26 registrerade deltagare. Kursvärderingen ht 

2011 besvarades av 26 av 42 registrerade deltagare. GUL anger en svarsfrekvens på 56 % 

räknat på 46 deltagare. Enligt den kursansvariges kursrapport för kursen ht 2011 var 

svarsfrekvensen 76 %, om man räknar på de 34 deltagare som anmält sig till examination och 

deltagit under hela kursen. Skillnaden förklaras av den kursansvarige med att den lägre 

svarsfrekvensen (56 %) bygger på ett totalt antal deltagare som innefattar deltagare som trots 

anmälan/omregistrering inte valt att följa kursen, samt att kursledning och administration 

räknas som deltagare i GUL. Kursansvarige nämner också i sin kursrapport att muntliga 

synpunkter från deltagarna inhämtades och noterades under kursens gång och i samband med 

examinationsseminarierna. 

 

Det bör också nämnas att vissa kommentarer i kursvärderingen är omöjliga att förstå, som när 

deltagare hänvisar till föregående fråga/frågor genom att t ex skriva ”V g se ovan”. Eftersom 

man i sammanställningen inte har en aning om vilken kommentar ”ovan” som detta gäller, är 

dessa kommentarer utan värde. Detta är dock, vad vi förstår, inget problem just för 

kursvärderingen av denna kurs, utan för kursvärderingar med formulär på GUL generellt. 

 

En annan brist när det gäller att möjligheterna att analysera kursvärderingarnas resultat, så 

som de presenteras, är att man inte kan avläsa om synpunkterna skiljer sig åt beroende på 

vilken fakultet eller vilken akademisk nivå/tjänst deltagaren har.  

 

I redovisningen av deltagarnas synpunkter här nedan utgår vi från vår tematisering i våra 

intervjuer. Kursvärderingens frågor stämmer inte överens med dessa teman, men vi har valt 

att placera in de olika frågorna under de rubriker som vi anser passar in bäst.  

 

Allmänna synpunkter på kursen 

 

Intervjuerna 

 

De intervjuade deltagarnas helhetsomdöme om kursen är väldigt blandat. Ungefär hälften är 

övervägande positiva medan den andra hälften är övervägande negativa. Särskilt de som gick 

den första kursen är negativa. Tre av fyra intervjuade tycker inte att den uppfyllde 

förväntningarna, medan en anser att den i grunden var bra men att det fanns saker som borde 

förbättras. På den andra kursen är två av deltagare klart negativa, en väldigt positiv, och en 
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ganska nöjd men kritisk mot det praktiska genomförandet. På den tredje kursen är fem av de 

sju intervjuade deltagarna i huvudsak positiva till kursen, medan två i huvudsak är negativa. 

 

Den negativa kritiken handlar framför allt om följande:  

Dålig information och kommunikation (gäller kurstillfällena ht 2010 och vt 2011), ingen 

fördjupning, undermålig kursplan, ineffektiva kurstillfällen, för låga krav, avsaknad av röd 

tråd, inte uppenbart nyttig, diskrepans mellan kursplan och examination, samt att GUL inte 

fungerade som virtuellt diskussionsforum.  

 

En av de deltagare (vt 2011) som är negativ till kursen säger så här: 

”Jag var inte nöjd. Jag förstår inte för vad jag fick poäng. Det var några möten, men flummigt 

och oklart. Har man någorlunda hjärna så kan man klara av att skriva en pedagogisk 

meritportfölj själv. Man måste ställa högre krav och göra kursen mer praktisk. 

Inställningen bland flera var att man går den bara för att bli godkänd, och man blev godkänd 

utan att behöva gå på undervisningen.”  

 

Den positiva kritiken handlar framför allt om:  

Gav möjlighet att formulera ens pedagogiska grundsyn, gav möjlighet att reflektera över hur 

man utvecklats som lärare, intressanta diskussioner i grupperna där deltagarna kom från olika 

ämnen och fakulteter, trevliga kurstillfällen, matnyttig genom att man fick skriva sin 

pedagogiska meritportfölj, gav möjlighet att arbeta vidare med och teoretiskt bearbeta en kurs. 

 

Ett par deltagare (ht 2011) kommer med konkreta förslag till förbättringar av kursen. En av 

dem säger så här: ”Ta in utomstående lärare, även om hur man skriver en portfolio. En idé 

kunde vara att lyssna på några som gör bedömningar vid ansökningar och få deras 

synpunkter.” 

 

En annan deltagare (ht 2010) tycker att man kunde ha fört över uppgifter från HPE101 till 

HPE103, för att jämna ut arbetsbördan: ”Man kunde ha flyttat uppsatsdelen från 101-an till 

103-an. Uppsatsen på 101-an gav mycket och krävde ganska mycket, till skillnad från 103-an. 

Man borde haft tydligare handledning från kursledarna under 103-an och kunde ha gjort ett 

mer omfattande utvecklingsprojekt. Dessutom var kurstillfällena för få, det blev ingen 

kontinuitet.”  

 

Sammanfattningsvis är det tydligt att de negativa kommentarerna minskar allt eftersom 

kursen ”sätter sig”. En liknande tendens kunde vi också konstatera i utvärderingen av 

HPE101. 

 

Kursvärderingarna om vad som varit särskilt positivt på kursen (fråga 10) 

 

Kursvärderingens fråga 10
36

, handlar om vad deltagarna tycker varit positivt på kursen.  

 

På kursvärderingen vt 2011 har tio deltagare gett kommentarer. Fyra deltagare nämner som 

positivt att få möjlighet att arbeta, diskutera och fundera kring sin meritportfölj. Andra 

nämner oppositionen, blandningen av deltagare från olika fakulteter, positiv och flexibel 

kursledning, bra slutseminarier, handledningen i grupperna, bra diskussioner på GUL och vid 

träffarna. En skriver så här: ”Mycket sympatiska, erfarna och kunniga kursledare! Och 

deltagare! Inspirerande seminarier! Viktigt att ha seminariedagar. Det drar igång mycket egna 
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 Fråga 10: ”Vad har varit särskilt positivt på kursen och bör behållas?” 
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idéer. Bara att träffa andra universitetslärare och diskutera under ett pedagogiskt tema är 

kreativt.” 

 

På kursvärderingen ht 2011 har 23 deltagare gett kommentarer. Sex deltagare nämner mötena 

med andra lärare från andra institutioner på GU. Flera deltagare nämner gruppdiskussionerna 

och handledningen, upplägget med föreläsningar och gruppdiskussioner, 

examinationsuppgiften som är nyttig och meningsfull, examinationsformen och bra 

engagerade lärare. Ett par deltagare nämner den trevliga stämningen, en nämner litteraturen 

och en nämner att det var trevligt med fika och att lokalen var bra. 

Här återges två kommentarer: ”Det känns som att man under kursen ”knöt ihop säcken” och 

kunde använda sig av kunskaper från de två tidigare kurserna.” ”Den positiva och 

professionella anda som lärarna på kursen har, detta stimulerar en till att intressera sig för 

ämnet och att anstränga sig att göra en bra insats.” 

 

Kursvärderingarna om förslag till förändringar (fråga 11) 

 

Kursvärderingens fråga 11
37

 handlade om hur deltagarna ville förändra kursen. 

 

På kursvärderingen vt 2011 har tio deltagare gett kommentarer. Flera deltagare nämner bättre 

struktur och information. Två nämner att sökningen i databaser kan tas bort och en tycker att 

föreläsningen om skrivprocessen är överflödig. I övrigt nämns: mindre diskussionsgrupper, 

annat kommunikationssystem än GUL, tydligare kriterier för examinationen, mindre spretigt 

vad gäller föreläsningarna, mer diskussion kring litteraturen, mer komprimerad i tid. Här 

återges två kommentarer delvis: ”Det har varit ojämnt beträffande hur mycket stöd deltagarna 

har fått i olika grupper. Jag har själv mest känt att kursen varit en självstudiekurs med inslag 

av träffar men utan stöd från den lärare som haft hand om min grupp”. ”Kursplanen är i stort 

behov av revidering.Vissa lärandemål överlappar tidigare kurser. Vissa lärandemål är 

placerade under fel lärandemålskategori. En del verb är för abstrakta, luddiga eller ospecifika, 

som att diskutera & problematisera. Efter att själv ha gått HPE102 blir man förbluffad över 

hur slarvig kursplanen ser ut.” 

 

På kursvärderingen ht 2011 har 21 deltagare gett kommentarer. Här nämns: tydligare 

formulering av uppgift, skärp examinationen, opposition bör ingå i undervisningsdelen, 

tydligare diskussioner i grupperna, mer effektiva gruppövningar, färre träffar i 

handledningsgrupperna, föreläsningarna samlade i början, gör examinationsuppgiften 

användbar i verkligheten, pröva skapande inslag som drama/musik/bild i redovisningsformen, 

onödigt att alla måste komplettera sina uppgifter efter examinationen, mana till mer aktivitet 

på GUL, bättre textexempel på pedagogisk reflektion, håll gruppdiskussionsforumet bara för 

den egna gruppen, tydligare information, mer pedagogik under kurstillfällena, tidigare 

schemaläggning, information om den pedagogiska genren, samt kritik mot att en av lärarna 

gav ytterst lite respons på denna grupps deltagares tankar och arbeten. 

 

Här återges tre kommentarer delvis: ”Jag tror att kursens mål (att skriva ett självständigt 

arbete) är missriktat. I synnerhet som stort fokus i instruktionerna låg kring ’hur man skriver 

ett vetenskapligt arbete.’ Detta behärskar vi deltagare i allmänhet, på ett eller annat sätt. Att 

reflektera över den egna lärarprofessionen är däremot ett mål som jag uppfattar som relevant. 

Kanske finns det andra sätt att åstadkomma detta?” ”Styr upp och klargör kursplanen. 

Examineringen måste förtydligas. Ange vad som krävs på kursen för godkänt.” ”Att inte 
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 Fråga 11: ”Vilka förslag till förändringar av kursen önskar du framföra?” 



 20 

förutsätta att alla kan skriva vetenskapliga konferenspapers bland universitetslärarna. Man 

kan tro att det är självklart – men de flesta lärare på Konstnärlig fakultet är inte disputerade 

utan är lärare i egenskap av konstnärlig/pedagogisk skicklighet. Jag har hört fler som drar sig 

en del för dessa kurser för att de går ut på skrivandet. Så det kan behövas särskild handledning 

för dem för att komma igång och inte känna att de är rädda för teorier.” 

Kursvärderingarna om övrigt (fråga 12) 

 

Kursvärderingens fråga 12
38

 gav möjlighet att ge ytterligare kommentarer under rubriken 

Övrigt.  

 

På kursvärderingen vt 2011 har fem kursdeltagare gett kommentarer. Här nämndes: att 

kursens nivå var lägre än på HPE102 samt att kursen led av ojämnhet med felstavade 

presentationer och motsägande information kombinerat med relevant och initierad 

information från andra lärare.  

 

Här återges en längre kommentar: ”Kurserna HPE101-103 har gett mig mycket inspiration 

och fördjupat min kompetens som lärare men ingår i ett diskriminerande och disciplinerande 

system, där icke-fastanställda avkrävs deltagande medan andra, fastanställda, kan ”slippa”. 

Det innebär att de tidigare utsätts för en orimlig arbetsbörda under 1,5 års tid medan andra 

kan validera sig till ”kompetens” utan denna arbetsbörda. Att de senare blir validerade som 

”kompetenta”, enligt kursmålen, innebär inte att de har denna kompetens. Det märks väldigt 

tydligt i kollegiet på den egna institutionen, när man själv gått alla kurserna!” 

 

På kursvärderingen ht 2011 har tolv kursdeltagare gett kommentarer. Elva av dem är korta 

och positiva, t ex: bra och viktig kurs, väldigt trevligt, bra och strukturerad kurs som jag 

kommer ha behållning av, bra helhet, spännande diskussioner med kurskamrater. En deltagare 

skriver att HPE101 och HPE102 kändes mer kollegiala, att kursledningen inte var lika lyhörd 

här samt att seminarieledarna gav olika budskap när det gäller examinationsuppgiften. 

 

Här återges en av kommentarerna: ”Jag tyckte först att det kändes onödigt att ägna en hel kurs 

åt att skriva en del av en meritportfolio när det är så mycket pedagogiska andra saker vi skulle 

behöva veta. Men den pedagogiska poängen med detta kom ju fram när vi arbetade med etta.” 

 

Upplägget 

 

Intervjuerna 

 

Även när det gäller upplägget av kursen är deltagarnas åsikter blandade. Även här var 

deltagarna mest negativa på den första kursen, ht 2010. 

 

När det gäller de gemensamma föreläsningarna som inledde varje tillfälle, finns inte så 

mycket synpunkter. Någon anser att vissa av dem inte var bra, medan en annan tycker att 

samtliga var relevanta och väl kopplade till uppgiften som de skulle examineras på. En tredje 

menar att de inte tillförde något nytt utöver det de fått under de två tidigare kurserna, HPE101 

och HPE102. En deltagare anser att något moment, som den föreläsning som handlade om 

skrivprocessen, inte var anpassad till den nivå som kursen hade. I stället borde man fått mer 

stöd med pedagogiska teorier.  
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Eftermiddagarnas gruppdiskussioner får övervägande god kritik. Jättebra och intressanta 

diskussioner, tycker flera. Även att grupperna var blandade med deltagare från olika fakulteter 

uppskattas. Det gav inblick i olika ämnens traditioner inom universitetet. Det fanns dock 

också ett problem med de blandade grupperna, anser några. Två deltagare på kursen ht 2010 

menar att det var svårt att föra intressanta diskussioner med deltagare från andra fakulteter, 

eftersom man inte har samma referensram. Skillnaden gällde framför allt deltagare från 

Sahlgrenska akademin och deltagare från övriga fakulteter. Ett par deltagare tyckte att 

gruppdiskussionerna svävade ut och tog för mycket tid. Några tycker också att 

läraren/handledaren inte gav tillräckligt med kritik och handledning under diskussionerna. En 

deltagare på kursen ht 2011 kopplar denna kritik till att det var så stora grupper, ca 13 

personer, på den kursen samt att samtliga deltagare inte kom vid samtliga tillfällen.  

 

Mellan kurstillfällena var det meningen att GUL skulle användas som diskussionsforum, där 

deltagarna skulle lägga ut sina texter och få feedback från andra deltagare i 

diskussionsgruppen och från handledare, vilket också anges i kursplanen under rubriken 

Former för bedömning. Detta fungerade dock inte alls, enligt deltagarna. Alltför få lade ut 

sina texter, och de som gjorde det fick få eller inga kommentarer, vare sig från övriga 

deltagare eller handledare. 

 

På kursen ht 2011 använde åtminstone en av handledarna en ny modell där var och en hade 

sin särskilda kritikpartner, vilket uppskattades mycket av den deltagare som nämnde detta.  

 

Kursvärderingarna om lärandeaktiviteter (fråga 3) 

 

I kursvärderingen för vt 2011 återfinns på fråga 3
39

, 54 % av svaren inom (det positiva) 

området 4-6.  

 

De fyra kommentarer som gavs innehöll bland annat kritik mot vissa föreläsningar, framför 

allt den om skrivprocessen, att diskussionsgrupperna var för stora samt att vissa lärandemål 

inte avhandlades, t ex bedömning, examination och kursvärderingar. 

 

I kursvärderingen för ht 2011 återfinns för samma fråga 81 % av svaren inom området 4–6.  

 

De sex kommentarer som gavs innehöll kritik mot ”slappa” seminarier, mycket repetition av 

tidigare kurser, otydlig formulering av uppgiften, omotiverat fokus på portfolio. Fler experter 

efterlystes. 

  

Kursvärderingarna påvisar således en positiv utveckling (från 54 % till 81 % positiva svar). 

 

Kursvärderingarna om kursens organisering (fråga 7) 

 

I kursvärderingen för vt 2011 återfinns på fråga 7
40

, 46 % av svaren inom området 4–6 . 
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övningar etc) varit ändamålsenliga i förhållande till kursens mål och innehåll? ” 
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 Fråga 7: ”I vilken utsträckning har organisering av kursen som helhet (studieguide, 

schema, lokaler, information etc) motsvarat dina behov?” 
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De sex kommentarer som gavs innehöll framför allt kritik mot dålig information, om lokal, 

om kurstillfällen, om dokument på GUL mm. Här återfinns också flera positiva kommentarer 

om en trevlig och ändamålsenlig lokal. 

 

I kursvärderingen för ht 2011 återfinns på samma fråga 69 % av svaren inom området 4–6.   

 

De åtta kommentarer som gavs innehöll framför allt kritik mot otydlig information, bl a om 

obligatorisk närvaro vid examinationsseminarierna, om schemaändringar och allmänt vad som 

händer på kursen. En förordade att föreläsningarna borde läggas samlat i början innan arbetet 

med skrivuppgiften började, en ville ha fler träffar, och en annan var positiv till att 

föreläsningar och seminarier var på samma dag samt att det fungerade väldigt bra att varje 

deltagare hade sin särskilda kritikpartner, vilket gjorde det lättare att engagera sig ordentligt i 

kursen. 

 

Det är således även här en positiv tendens i kursutvecklingen från vt 2011 till ht 2011 (från 46 

% till 69 % positiva svar). 

 

Kursvärderingarna om dialogen med kursledning och lärare (fråga 6) 

 

I kursvärderingen för vt 2011 återfinns på fråga 6
41

, 85 % av svaren inom området 4–6. 

 

De fyra kommentarer som gavs innehöll bl a kritik mot bristfällig information, att dialogen på 

plats fungerade mycket bra men att GUL fungerade dåligt, och att det inte varit särskilt 

mycket dialog. En deltagare skriver så här: ”I stort sett mycket bra men feedback i GUL har 

inte alls fungerat som det blev sagt i början av kursen. Jag har inte fått någon feedback av 

kursledningen alls där. Oavsett hur mycket eller lite text man lägger in om sin 

examinationsuppgift bör man få feedback på det man skriver, om det är så det förespeglas i 

början av kursen.” 

 

I kursvärderingen för ht 2011 återfinns på samma fråga 77 % av svaren inom området 4–6. 

 

De fem kommentarer som gavs innehöll framför allt mycket positiv kritik av handledning och 

av kontakter via e-post. En var dock kritisk och påtalade stora skillnader: ”Väldigt olika 

mellan olika lärare, från ’inte alls’ till nästan ’helt’. Seminarieledaren i min 

handledningsgrupp kunde inte ens fördela tiden på ett rimligt sätt mellan deltagarna, än 

mindre ge någon som helst återkoppling på drafts. De examinatorer som jag mötte, däremot, 

gav god återkoppling och skapade bra stämning!” 

 

Det finns en något negativ tendens i kursutvecklingen från vt 2011 till ht 2011 (från 85 % till 

77 % positiva svar), men från en hög nivå. 

 

Kursvärderingarna om möjligheterna till inflytande (fråga 8) 

 

I kursvärderingen för vt 2011 återfinns på fråga 8
42

, 92 % av svaren inom området 4–6. 
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 Fråga 6: ”I vilken utsträckning har dialogen med kursledning och lärare motsvarat dina 

önskemål?” 
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De tre kommentarer som gavs innehöll bland annat påpekande om att man inte märkt av något 

inflytande, samt att kursledningen varit mycket lyhörd för deltagarens förutsättningar att gå 

kursen. 

 

I kursvärderingen för ht 2011 återfinns på samma fråga 72 % av svaren inom området 4–6. 

 

De fyra kommentarer som gavs innehöll bland annat positiva synpunkter om att ledningen 

varit lyhörd och att man haft mycket inflytande i gruppen, men också kritik mot att det kändes 

som att man inte borde diskutera och ifrågasätta för mycket. 

 

Även i denna fråga visas en negativ tendens i kursutvecklingen från vt 2011 till ht 2011 (från 

92 % till 72 % positiva svar), men från en mycket hög nivå. 

 

Svårighet/intensitet 

 

Intervjuerna 

 

Tre av de intervjuade deltagarna anser att kursen motsvarade minst 3,5 veckas arbete, dvs 5 

hp. En deltagare (SA) som i huvudsak var forskare och hade lite undervisningserfarenhet, 

anser att kursen var krävande. Två deltagare tycker att tempot var lagom. Fyra deltagare anser 

dock att kursen inte motsvarar 5 hp. ”Det var den enklaste kursen jag tagit i hela mitt liv”, sa 

en deltagare.  

 

Flera av deltagarna påpekar att tiden som kursdeltagarna lade ner på kursen, och 

ambitionsnivån, varierade mycket.  

”Kursen blev vad man gjorde den till, på vad man hann med och klarade själv”, säger en 

deltagare. 

 

En annan säger: 

”Det var lite upp till deltagaren. Ambitionen avgjorde intensiteten, och ambitionsnivån bland 

deltagarna var väldigt olika. Jag funderade på hur vissa av arbetena kunde bli godkända, om 

de nu blev det.”  

 

Kursvärderingarna om kursens arbetsbelastning och krav (fråga 9) 

 

I kursvärderingen för vt 2011 återfinns på fråga 9
43

, 69 % av svaren inom området 4–6. 

 

Av tre kommentarer anser två att arbetsbelastningen var rimlig, medan en anser att 

litteraturlistan var alltför omfattande och att det var överambitiöst med opponentförfarande. 

 

I kursvärderingen för ht 2011 återfinns för samma fråga 62 % av svaren inom området 4–6. 

 

Av fem kommentarer anser tre att arbetsbelastningen var väl hög, medan två anser att den var 

lagom. En menar att arbetsbelastningen var högre än på de tidigare kurserna, medan en annan 

tyckte tvärtom. 
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 Fråga 9: ”I vilken utsträckning anser du att kursens arbetsbelastning och krav motsvarar 

poängantalet?” 
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Även i denna fråga visas en något negativ tendens i kursutvecklingen från vt 2011 till ht 2011 

(från 69 % till 62 % positiva svar). 

 

 

Kursuppgiften 

 

Intervjuerna 

 

De flesta deltagare valde att som uppgift göra en fördjupning av ett undervisningsmoment 

eller av ens egen pedagogiska utveckling som skulle kunna användas i deltagarens 

pedagogiska meritportfölj, medan några deltagare valde att skriva ett utkast till ett paper.  

 

Deltagarna ht 2010 anser att informationen vid första kurstillfället var otydlig. En deltagare 

trodde att uppgiften var att skriva sin pedagogiska meritportfölj i sin helhet, inte att göra en 

fördjupning till den. En av deltagarna ger exempel på hur denna otydlighet inverkade negativt 

på kursen:  

 

”Meritportfölj-alternativet fanns med som extra motivation, men problemet var att flera av 

deltagarna blev absorberade av detta alternativ och inte kom ur det tänket. 

Under kursens gång framhöll kursledningen allt mer att det inte skulle resultera i en 

fullständig meritportfölj, utan en fördjupning som kunde vara en del av en portfölj, men 

genom inramningen i början blev det svårt för vissa att tänka om”.  

 

Två deltagare på kursen ht 2010, som skrev paper, hade velat ha mer information om vart ett 

sådant paper skulle kunna skickas in eller var det skulle kunna publiceras. 

 

Flera av deltagarna på de tre kurserna utgick från uppgifter de gjort under tidigare kurser, 

särskilt HPE101, och byggde på denna uppgift. Ofta handlade det om vissa moment på kurser 

de hade arbetat med, om olika undervisnings- och examinationsformer eller hur man skulle 

kunna utveckla en kurs. Ett par deltagare reflekterade över sin egen utveckling som lärare.  

 

Tre av dem som skrev paper hade vid intervjutillfället konkreta planer på att presentera det på 

en konferens inom det närmaste året. 

 

Flera deltagare, särskilt på kursen ht 2011, visste från början vad de skulle skriva om. En 

deltagare säger så här: ”Nu har jag teoretiserat det jag tyckt och gjort tidigare när jag jobbade 

med folkbildning.” 

 

Även på kursen ht 2011 fanns en deltagare som anser att direktiven när det gäller 

kursuppgiften var otydliga, vilket hon upptäckte först vid examinationen: ”Om man jämför 

studieguiden med kursplanen så finns det skillnader. Kursledarna har utvecklat en förståelse 

av vad de vill med kursen som inte stämmer med kursplanen. Det stämmer inte heller med 

PIL:s anvisningar om pedagogisk meritportfölj. I studieguiden står inget om att göra en 

ingående behandling av ett begränsat moment.”  
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Litteraturen 

 

Intervjuerna 

 

De flesta deltagare använde den angivna kurslitteraturen, och letade också upp egen litteratur 

eller fick tips från handledaren. Vissa nämner att de använde Elmgren & Henriksson (2010), 

medan andra nämnde Pettersen (2008), som båda hade funnits med i de tidigare kurserna. 

Flera påpekar att det inte var någon eller mycket lite ny litteratur. Ryegård m fl (2010) fick 

både positiv och negativ kritik. En deltagare tycker att den är gammaldags och behöver 

problematiseras. En deltagare framhåller att det var konstigt att ha samma litteratur på 

HPE101 som på HPE103. 

 

Kursvärderingarna om kurslitteraturen (fråga 4) 

 

I kursvärderingen för vt 2011 återfinns 69 % av svaren på fråga 4
44

 inom området 4-6.  

 

Inga kommentarer gavs. 

 

Enligt kursvärderingen för ht 2011 återfinns 84 % av svaren återfinns inom området 4-6.  

 

De tre kommentarer som gavs nämner att det inte fanns någon ny kurslitteratur, utan att man 

använt litteratur från tidigare kurser. 

 

Även här finns alltså en positiv utveckling i svaren i jämförelse mellan kurstillfällena (69 % 

respektive 84 % positiva svar). 

 

Examination 

 

De flesta deltagare tycker att examinationen var givande, särskilt från de två senaste 

kurstillfällena. En deltagare från kursen vt 2011 sa så här: 

 

”Det var väldigt bra att få opponera och examinationerna var jättebra, med konstruktiva och 

bra diskussioner. Det var ett bra lärtillfälle.” 

 

De finns dock kritiska synpunkter, inte bara från deltagare från den första kursen där två av 

deltagarna är negativa. En orsak är att de tycker det var svårt att opponera på vissa arbeten, 

eftersom vissa deltagare bara har gjort en meritportfölj utan att problematisera något i den.   

 

En deltagare (vt 2011) tycker att det var för lite kritisk återkoppling och feedback, både under 

examinationen och under kursens gång. Ett par deltagare anmärker på att de fick helt andra 

synpunkter från examinatorn än vad handledarna hade gett.  

En av dessa säger: ”De tre lärarna på kursen var inte samspelta, utan kom med helt olika 

synpunkter. Det är svårt att få tre lärare att göra lika, men på 102-an med två lärare gick det 

bra. Det är ett problem att de tre gruppledarna poängterar olika saker, att deltagarna får olika 

budskap.” 
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 Fråga 4 ”I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit relevant i förhållande till kursens 

mål och innehåll?” 
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En deltagare (ht 2011) anmärker på att hon inte fick besked av examinatorn inom de tre 

veckor som denne hade på sig att examinera uppgiften. 

 

Ett par deltagare anser också att kurstillfällena borde vara obligatoriska, eftersom vissa 

kursmål examinerades under kursens gång vid de olika tillfällena, och inte vid de avslutande 

examinationsseminarierna. 

 

Kursvärderingarna om examinationen(erna) 

 

I kursvärderingen för vt 2011 återfinns 83 % av svaren på fråga 5
45

 inom området 4-6. 

 

De två kommentarer som gavs innehöll kritik mot opponentskap när det gäller pedagogisk 

meritportfölj, samt om att pedagogisk meritportfölj fungerar som examinationsuppgift. 

 

I kursvärderingen för ht 2011 återfinns 81 % av svaren inom området 4-6.  

 

De sju kommentarer som gavs innehöll bl a kritik mot att det var svårt att veta vad som 

förväntades, att examinationen inte speglade kursmålen, ett examinator och handledare hade 

helt olika synpunkter, och att den kunde vara mer inriktad på ens eget undervisningsområde. 

Två kommentarer berömde seminarierna som mycket intressanta och givande med bra 

upplägg.  

 

Svaren vid båda kurstillfällena uppvisar en positiv och i stort sett oförändrad nivå (83 % 

respektive 81 % positiva svar). 

 

Kursvärdering 

 

De flesta av dem vi intervjuade gjorde en kursvärdering på GUL. En deltagare som var 

negativ till kursen (ht 2010) uppgav att han inte orkade. En annan som också i huvudsak var 

negativ till kursen (vt 2011) uppgav att hon inte fick någon kursvärdering och att det kändes 

som att lärarna inte ville ha någon. 

 

Två deltagare (ht 2010) uppgav att de gjorde en kursvärdering, men att det aldrig lades ut 

någon sammanställning av dem på GUL. 

 

Om lärandemålen 

 

När det gäller lärandemålen anser cirka hälften av de intervjuade att dessa uppfylldes, medan 

vissa inte hade någon åsikt. En deltagare (ht 2010) menar att bara vissa kursmål 

examinerades. 

 

Hon säger så här om de brister som hon menar finns i kursplanen:  

”Kursen examinerar bara en liten del av kursmålen. Förutom målet att skriva en meritportfölj, 

examineras inte lärandemålen. Och de som valde att inte skriva en fördjupning till 

meritportföljen kunde ju inte examineras för det lärandemålet. Hur examineras de andra 

målen? frågade jag kursledarna, som svarade: ”genom att ni är här nu”. Problemet är att de 

seminarier som ges under kursen inte är examinerande enligt kursplanen, och de är inte heller 
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 Fråga 5: ” I vilken utsträckning har kursens examination(er) varit ändamålsenlig(a) i 
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obligatoriska. Kursplanen på HPE103 är inte anpassad efter Bologna. Flera av målen under 

”Kunskap och förståelse” är inte kunskapsmål utan färdighetsmål, dvs tillämpningar. 

Kunskapsmål skall vara mer av faktakunskaper. Man måste vara knivskarp när det gäller 

lärandemålen. De som skall gå kursen skall veta vad de skall lära sig.”  

 

Denna deltagare är också kritisk till hur kursplanen hade förändrats från den ursprungliga till 

den nu gällande (se beskrivning ovan kapitel 5.2): ”Kursens utveckling från att vara något för 

institutionens bästa till att bli en form av individuell sak för individens eget intresse är en helt 

felaktig utveckling. Man vill att ens kompetens skall tillvaratas.”  

 

En annan deltagare menar att de flesta mål var så allmänna, ”så troligen uppfylldes de”.  

 

En deltagare anser att lärandemålet att skriva paper eller meritportfölj uppfylldes, men inte 

vissa andra t ex att ”diskutera kursvärderingars betydelse för pedagogisk utveckling”, som det 

står i kursplanen. En annan menade att kursmålen uppfylldes, men att det var otydligt hur de 

skulle examineras. 

 

Ytterligare en annan deltagare anser själv att hon inte uppfyllde lärandemålen. Trots detta 

blev hon godkänd. 

 

6.5 Deltagarnas förutsättningar att gå kursen 

 
Intervjuerna 

 

Samtliga intervjuade deltagare, utom tre, uppger att de i hög utsträckning använt sin fritid för 

att kunna gå kursen. Några använde enbart sin fritid, medan andra säger att de i första hand 

använt sig av den tid för kompetensutveckling, som motsvarar 10-15 % av den del av tjänsten 

som omfattar undervisning, men att denna tid inte hade räckt till. 

 

En deltagare (SA) använde enbart arbetstid, en använde enbart kompetensutvecklingstiden, 

och en fick tillgodoräkna sig kursen inom sin doktorandtjänst.  

 

Flera deltagare är mycket kritiska till att de inte fick gå HPE103 och övriga kurser på arbetstid 

inom sin tjänst.  

 

”Om GU menar allvar med att förbättra pedagogiken borde man få gå kursen inom sin tjänst. 

Det verkar som att det viktiga för GU centralt är att det syns att folk gått kurserna, men 

egentligen satsar man inte så mycket på detta.” 

 

”Är det något som är obligatoriskt så skall man få gå kurserna på betald arbetstid. Det är en 

principsak. Framför allt skall det vara samma för alla.”  

 

”Det är klart jag tycker att man skall få gå kurserna på arbetstid. Att det skall få ingå i 

tjänsten. Det blir en helt annan kvalitet då. De säger att de tror på utbildning och vikten av 

hög kvalitet, men man vill inte satsa.” 

 

Kursvärderingarna om villkor för deltagande (fråga 2) 
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Enligt kursvärderingen för vt 2011, fråga 2
46

, uppgav 69 % att de använde sin fritid, 46 % 

betald arbetstid och 23 % som del av forskarutbildningen (upp till fem svar fick anges) 

 

Enligt kursvärderingen för ht 2011 uppgav 38 % att de använde sin fritid, 61 % betald 

arbetstid och 8 % som del av forskarutbildningen. 

 

Enligt kursvärderingarna har betydligt färre använt sin fritid för att gå kursen ht 2011 jämfört 

med vt 2011 (38 respektive 69 %), samtidigt som betydligt fler använt sin betalda arbetstid 

(61 % respektive 46 %). Det är dock omöjligt att säga om detta är en trend eller beror på 

tillfälligheter.  

6.6 Kursen som del i en rekommenderad studiegång 

Drygt hälften av de intervjuade deltagarna anser att den rekommenderade studiegången är bra, 

att kurserna bör tas i rätt ordning, HPE101, HPE102 och HPE103, och att det finns en 

progression mellan de tre kurserna.  

 

En deltagare säger: 

”Den röda tråden är inte jättetydlig, men man måste dock ta kurserna i rätt ordning. Jag hade 

nytta av de tidigare kurserna på 103-an”. 

 

Flera deltagare påpekar dock att HPE103 inte innebär någon fördjupning. En anser att 102-an 

är mest avancerad medan en annan att 101-an är svårast och 103-an lättast. En deltagare 

tycker att kurserna är självständiga i förhållande till varandra. 

6.7 Deltagarnas användning av kursen 

Den centrala nyttan med kursen var för de flesta att få behörighet för en tjänst som lärare på 

universitetet, alternativt att kunna ansöka om att bli docent, vilket är helt i linje med vilka 

motiv deltagarna hade att gå kursen. Det framkom att deltagarna haft nytta och användning av 

kursen i sitt arbete.  

 

Några deltagare tycker att det var bra att få tid att skriva sin pedagogiska meritportfölj, varav 

en lade till: ”men det kunde man kanske ha gjort på fritiden”. Två deltagare anser att de inte 

haft någon direkt användning av kursen, förutom att få tid att skriva sin pedagogiska 

meritportfölj. 

 

Ett par deltagare tycker att det var givande att få möjlighet att skriva paper/artikel, som de 

kunde skicka in eller publicera, och därigenom meritera sig. Några framhåller betydelsen av 

att reflektera över sin egen pedagogiska utveckling och få möjlighet att bearbeta sina 

erfarenheter teoretiskt. En nämner att han använde kursen för att en kurs han själv arbetade 

med. En deltagare nämner att hon nu har lättare att föra en relevant diskussion, om pedagogik 

och undervisning, t ex på lärarmöten, grundat på forskning och inte bara eget tyckande. 

Kursen gav henne ett språk om undervisning. Någon nämner nyttan av att få inblick i hur 

pedagogisk skicklighet formuleras och värderas. 

 

En central fråga när det gäller nytta med de högskolepedagogiska kurserna är vilken betydelse 

kurserna har för den pedagogiska diskussionen och undervisningen på de enskilda 

                                                 
46

 Fråga 2: ”Vilka villkor för deltagande i kursen har gällt för dig?” 
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institutionerna, huruvida de kunskaper kursdeltagarna fått med sig verkligen kommer till 

användning på den egna institutionen, utöver i det egna arbetet med undervisning. 

Om det finns någon levande pedagogisk diskussion, formaliserad eller inte, på institutionerna 

varierar väldigt mycket, enligt de 15 kursdeltagare vi intervjuat, som kommer från 14 olika 

institutioner och 15 olika ämnen. 

 

De flesta uppger att det inte finns någon pedagogisk diskussion att tala om på den egna 

institutionen eller att det är stora brister när det gäller denna. På flera institutioner är 

inställningen till de högskolepedagogiska kurserna negativ, på andra saknas intresse, inte 

minst från ledningens sida. Flera deltagare påpekar att de äldre och tillsvidareanställda 

lärarna/forskarna inte bryr sig om att gå kursen. En deltagare (HFN) säger att det varierar 

väldigt mycket inom institutionen mellan de olika ämnenas lärarlag hur man tar till sig 

kunskap och erfarenhet från dem som gått de högskolepedagogiska kurserna. En deltagare 

påpekar att kurserna påverkat diskussionen på den kurs han undervisar på, men inte på 

institutionen som helhet. En annan tror att kurserna kommer att påverka på sikt.  

 

Flera påpekar också att intresset för pedagogik på institutionen och bland kollegorna har ökat 

under de senaste åren. En deltagare (SA), som tycker det är bra att det finns krav att gå 

kurserna, säger: ”Det är inget jag kan se från år till år, men i ett 20-årsperspektiv så tror jag att 

det haft betydelse med dessa kurser, ju fler vi blir som har gått kurserna. Man pratar 

pedagogik på ett helt annat sätt nu än för tio år sedan.” 

 

En deltagare från KFN är ännu mer positiv: ”Diskussionen på institutionen har lyfts till en 

helt annan nivå efter de här kurserna. Ju fler som går kurserna desto fler är det som kommer 

att diskutera pedagogik och ser vikten av att diskutera undervisningen.” 

 

Det är framför allt deltagare från SA och KFN som uppger att intresset för pedagogik har 

ökat. 

 

Ett par deltagare framhåller att trots att intresset för pedagogik på flera håll ökar, så är 

vetenskaplighet skicklighet det som värderas högst när tjänster skall tillsättas, och de är 

kritiska till det. En deltagare (KFN) säger så här: ”När man tittar på rekrytering så beaktar 

man att man har kurserna, men det är fortfarande forskningen som gäller. Jag tycker det är 

obalans mellan pedagogik och forskning. Duktiga lärare är en väldig tillgång. Ett problem 

med akademin överhuvudtaget är att man inte kan/får nöja sig med att vara en bra lärare. Som 

lärare är man inte lika mycket värd.” 

 

HPE101, HPE102 och HPE103 samlat 

 

Alla deltagare som gått de tre kurserna tycker att det varit givande eller mycket givande att ha 

gått dem, även de som är mycket kritiska till vissa kurser eller delar av kurser. Vad man har 

fått ut av kurserna handlar både om ens egna pedagogiska arbete och om annat. 

 

De positiva effekter av kurserna som framhålls är: att man har börjat reflektera över sin 

undervisning, att de har gett en trygghet i undervisningsarbetet, att man har fått inblick i 

pedagogiska teorier och begrepp, att de lagt en grund för en pedagogisk förståelse, samt att 

man fått diskutera pedagogik med kollegor från andra institutioner inom fakulteten (HPE102) 

och från andra fakulteter. 
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En deltagare (HFN) säger så här: ”Jag var skeptisk när jag började 101-an, hade aldrig drömt 

om att bli lärare, men jag tycker det är roligt nu.” 

En annan deltagare (SFN) säger: ”Jag tycker att jag växt flera meter. Jag känner mig väldigt 

säker nu och har en trygghet som har kommit tack vare kurserna.” 

 

Ett par deltagare som lagt ned mycket tid på kurserna tycker ändå det har varit värt det, en 

säger: ”Sammantaget har det varit jätteintressant och jättebra. Jag har lagt ner mer tid och 

jobb än jag trodde jag skulle göra. Kurserna har gett en bra grund att stå på. Jag kan motivera 

varför jag gör som jag gör och har fått nya idéer från litteraturen.” 

 

En deltagare hade mycket klara planer vad hon ville göra redan innan hon började på 

HPE101, och hon är väldigt nöjd med hur det blev: ”Nu har jag uppfyllt det jag tänkte skriva 

om redan när jag började den första kursen. De tre kurserna gav utrymme för det. Varje kurs 

var fokuserad på en sak. 101-an den pedagogisk poängen, 102-an kursplanen och 103-an att 

sätta samman en pedagogisk portfolio. Jag är nöjd med de här tre kurserna. Den begränsade 

tiden är väl disponerad.” 

 

Flera deltagare framhåller vikten av att träffa kollegor från andra fakulteter och institutioner. 

En deltagare säger så här: ”Det är mycket värdefullt att träffa kollegor från andra institutioner 

och få kännedom om andra sätt att tänka. Det är viktigt med en känsla av gemenskap inom 

GU”. 

 

En deltagare tycker till och med att den största behållningen med kurserna var just att få träffa 

lärare och få tips om undervisning. 

 

Alla deltagare som gått de tre kurserna framhåller att HPE102 var den bästa kursen, mest 

givande, konkret och nyttig. Flera nämner att 101-an varit sämst.  

 

En deltagare framhåller vikten av hög kvalitet: 

”Det är viktigt att PIL-kurserna är bra, för man gör det inte enbart för nöjes skull utan för att 

man måste, och då vill man att det skall resultera i något konkret som man kan använda sig 

av”.  

 

Samtliga deltagare anser att det är bra att ha de 15 hp som ingår i de behörighetsgivande 

kurserna är uppdelade på tre separata kurser som det varit sedan 2008 då det nuvarande 

kursprogrammet sjösattes.  

 

De ger två skäl till detta: dels har man kunnat reflektera över det man lärt sig och gjort på 

kursen och även kunnat pröva olika undervisningsformer mm mellan kurserna för att sedan 

utvärdera och utveckla dessa vidare på nästa kurs, och dels är det lättare att anpassa en kort 

kurs till ens situation på arbetet än om det hade varit en sammanhållen kurs under samma 

termin. 

En deltagare säger: ”Jag tror inte att jag hade hunnit tillgodogöra mig så mycket som jag ändå 

gjorde om det var en samlad 15 hp-kurs.” 

 

Flera deltagare framhåller att de utöver de tre högskolepedagogiska kurserna, HPE101, 

HPE102 och HPE103, efterlyser en mer praktiskt kurs i didaktik, med knep och knåp, hur 

man gör med kursvärderingar, hur man gör för att få ingång studenterna att diskutera, hur man 

gör med konflikter och kulturkrockar, gruppdynamik mm.  
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När det gäller Göteborgs universitets satsning på högskolepedagogik är alltså de flesta 

positiva till de tre kurserna som här avhandlats. Flertalet deltagare tycker dock att det är fel att 

man skall behöva använda sin fritid i hög grad för att gå kurserna.  

 

En av dem säger så här: 

”Jag tycker GU och fakulteterna har glömt bort att det handlar om kompetensutveckling för 

personalen. Nu är incitamenten bara för de enskilda lärarna, att bli behöriga. Men man 

glömmer bort att det handlar om institutionernas och hela universitetets pedagogiska kvalitet 

och utveckling. Jag tycker att all personal skall gå kurserna och få full täckning i tjänsten för 

det. Kurserna ger så mycket till institutionerna tillbaka, det ger ju bättre undervisning.” 

 

7. Värdering av kursen och rekommendationer 

Utvärderingens syfte är att identifiera potentiella förbättringsområden för HPE103, den tredje 

och sista kursen i det paket som ingår i Göteborgs universitets behörighetsgivande 

högskolepedagogiska utbildning. Värderingen av kursen gäller de tre första kurstillfällena, 

hösten 2010, våren 2011 och hösten 2011, som tillsammans haft ca 82 kursdeltagare (91 

registrerade, varav nio har varit registrerade på kursen två gånger).  

 

När det gäller kursdeltagarnas synpunkter bygger värderingen på Kapitel 6, Kursens 

genomförande, där deltagarnas synpunkter finns redovisade. Dessa synpunkter bygger på 

intervjuer med 15 deltagare (19 %), varav sju på den senaste kursen, samt på kursvärderingar 

från 39 deltagare (49 %). Som den kursansvarige för kursen ht 2011 uppger i sin kursrapport 

har dock inte alla registrerade följt kursen, så siffran 82 deltagare bör nog justeras ned med 

ytterligare ett antal personer, vilket ökar andelen deltagare som den här utvärderingen bygger 

på. 

 

Värderingen bygger också på intervjuer med de båda kursansvariga. Intervjun med den 

kursansvarige för kursen ht 2011 gjordes i september före kursstart, medan intervjun med den 

kursansvarige för kursen ht 2010 och vt 2011 gjordes i november 2011, nästan ett halvår efter 

vårens kurs var avslutad. Värderingen bygger också på de båda kursrapporter som de 

kursansvariga har gjort. Här framgår att flera förändringar gjordes inför den tredje kursen, 

med utgångspunkt från den kursvärdering och kursrapport som gjordes efter vårens kurs. 

  

Vi har valt att dela upp kapitlet i sju avsnitt, som utgörs av de sju generella områden som 

utvärderingen föreslås omfatta, enligt utvärderingsuppdraget. De rekommendationer som vi 

gör, på grundval av värderingen, har vi lagt i slutet på varje av avsnitt. 

 

7.1 Deltagares erfarenheter och förkunskaper utifrån kurserna HPE101 

och HPE102 

12 av de 15 intervjuade deltagarna hade gått HPE101. En hade blivit validerad och två hade 

gått andra motsvarande högskolepedagogiska kurser. 13 av de intervjuade hade gått HPE102, 

medan två hade gått MED262, Sahlgrenska akademins variant av HPE102. Samtliga har gått 

kurserna i den studiegång som rekommenderas. 

 

HPE101 är den kurs som får mest negativ kritik. Dåligt skött, elementär, rörig, gammalmodig, 

och svår, är några av omdömena. Det de flesta nämner som positivt är dock mötet med 

kollegor från andra fakulteter och institutioner. För många var detta det mest givande med 
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kursen. För en del innebar den också en inblick i en ny värld. Man blir bekant med nya 

begrepp och teorier, som man har användning av, både på de följande högskolepedagogiska 

kurserna och i samtal med kollegor på den egna institutionen. Några talar om att de tre 

kurserna tillsammans gett dem ett språk och teorier att tala om undervisning som de inte hade 

innan. Flera nämner också auskultationen som mycket intressant. 

 

HPE102 är den kurs som samtliga intervjuade som gått den tycker är den bästa av de tre 

kurserna. Det bästa är, menar de, att kursen är så relevant och nyttig. Deltagarna fick konkret 

kunskap om hur man skriver kursplaner, vilket de direkt kunde använda sig av i sitt arbete. 

Även här framhålls diskussionerna med kollegor inom den egna fakulteten, men från olika 

institutioner, som väldigt givande. 

 

De flesta intervjuade deltagare anser att man bör ta kurserna i den ordning som den 

rekommenderade studiegången anger. En del anser att det finns en progression mellan 

kurserna, andra inte. De flesta tycker dock att de haft nytta av de tidigare kurserna, HPE101 

och HPE102, när de gått HPE103. Framför allt gäller det de deltagare som inte har så stor 

kunskap om pedagogik innan. De tidigare kunskaperna, och deltagarens bakgrund, har stor 

betydelse för hur man uppfattar de högskolepedagogiska kurserna, särskilt HPE101. Flera 

deltagare anser dock att HPE103 inte ger den fördjupning som den borde ge. 

 

Sammanfattningsvis menar vi att det behövs kunskap om pedagogiska teorier för att kunna 

skriva en reflektion i sin pedagogiska meritportfölj, och att de som inte har med sig dessa 

teorier från tidigare studier behöver HPE101 för att kunna formulera sin reflektion. Andra 

personer, som redan har kunskap inom det pedagogiska området, har inte samma nytta av 

HPE101 när de går HPE103. HPE102 ger också viktiga konkreta kunskaper om hur man 

skriver kursplaner, vilket kan vara till hjälp när man går HPE103.  

 

Många deltagare utnyttjar de tre olika kurserna till att undersöka och försöka hitta lösningar 

på problem de själva märkt av i sin undervisning, och följer upp uppgifter från HPE101 på 

HPE102 och vidare på HPE03, vilket visar att det finns stora möjligheter att göra kurserna 

relevanta och nyttiga för ens eget arbete som lärare. Detta kräver dock att man har tillräcklig 

undervisningserfarenhet och att man snabbt börjar reflektera över sin egen undervisning om 

man inte har gjort det redan innan. 

 

Med anledning av ovanstående värdering vill vi komma med följande rekommendationer: 

 

* Behåll den nuvarande rekommenderade studiegången när det gäller de högskolepedagogiska 

kurserna.  

 

* Tanken med den rekommenderade studiegången, och på vilket sätt de tre kurserna hör ihop, 

bör poängteras och förklaras än tydligare i beskrivningen av kurserna och vid kursstart för 

samtliga tre kurser. 

7.2 Överensstämmelse mellan lärandemål, innehåll och examination  

Utvärderingen har analyserat den studieguide som används för de tre kurstillfällena, samt 

gällande kursplan, och jämfört dessa med kursdeltagares och kursansvarigas beskrivningar av 

kursen. 

 

Hälften av de intervjuade kursdeltagarna anser att kursens lärandemål uppfylldes, medan det 

finns ett antal deltagare som inte tycker det.  
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De kursvärderingar som gjorts vt 2011 och ht 2011 har inte någon fråga explicit om 

deltagaren tycker att lärandemålen har uppfyllts. Däremot finns frågor om i vilken 

utsträckning som lärandeaktiviteter respektive examination varit ändamålsenliga i förhållande 

till kursens mål och innehåll. På den andra kursen vt 2011 fick frågan om lärandeaktiviteterna 

relativt dåligt betyg (54 % av svaren inom området 4-6), medan kursvärderingen ht 2011 gav 

dem högt betyg (81 % av svaren inom området 4–6). När det gäller examinationen fick både 

kursen vt 2011 och ht 2011 högt betyg (83 respektive 81 % av svaren inom området 4–6). 

 

De deltagare som inte tycker att lärandemålen uppfylldes, eller är kritiska i denna fråga, anser 

att alla mål inte examinerades eller behandlades under kursen, eller att målen inte är 

tillräckligt specifika. Ett problem är, menar vi, att vilka mål som deltagaren examineras för är 

helt beroende av vad hon/han skriver om i sin examinationsuppgift, samt vad den 

kursdeltagare som hon/han opponerar på har skrivit om. Det gäller oavsett om uppgiften är en 

reflektion som kan ingå i en pedagogisk meritportfölj eller ett konferenspaper. Det som tas 

upp under de olika kurstillfällena kan ju inte vara examinerande i och med att kurstillfällena 

inte är obligatoriska. Om man i sin pedagogiska reflektion eller paper inte kritiskt granskar 

olika former för bedömning och examination, eller om det arbete man opponerar på inte heller 

gör detta, hur skall man då kunna uppfylla målet att ha kunskap och förståelse att göra det? 

Samma problem gäller målet om att ha kunskap och förståelse att diskutera kursvärderingars 

betydelse för pedagogisk utveckling, samt att ha kunskap och förståelse att diskutera 

uppbyggnad av och innehåll i en pedagogisk meritportfölj för lärare vid högskolan, om man 

själv inte valt att skriva en fördjupning till sin meritportfölj.  

 

En deltagare är kritisk till själva kursplanen, och anser att flera lärandemål under rubriken 

Kunskap och förståelse inte är kunskapsmål utan färdighetsmål och därför borde finnas under 

rubriken Färdighet och förmåga.  

 

När det gäller själva examinationen anser de flesta deltagare att denna var givande, vilket 

även de båda kursvärderingarna visade. Att vara med då det egna arbetet examinerades samt 

när man själv opponerade på en annan deltagares uppgift anser flera deltagare var ett bra 

lärtillfälle. Den kritik som ges gäller att de olika lärarna (inklusive de särskilda 

examinatorerna) inte var samspelta utan kom med väldigt olika synpunkter, samt att det är 

svårt att veta vad som förväntades av deltagaren vid examination och opponering. En 

intervjuad deltagare uppger själv att hon inte uppfyllt lärandemålen, eftersom hon bara skrivit 

en halvfärdig pedagogisk reflektion, men godkändes trots det. En annan är förvånad över att 

vissa arbeten var så svaga, men ändå verkade kunna bli godkända.  

 

Ovanstående synpunkter visar att det behövs tydliga kriterier för hur de självständiga arbetena 

skall bedömas samt mer diskussion inom lärarlaget hur man bedömer arbetena. Enligt den 

kursansvarige för ht 2011 arbetade lärarlaget med gemensamma kriterier vid bedömning av 

arbetena på denna kurs. Frågan har också, enligt kursrapporten för ht 2011, diskuterats i 

lärarlaget och finns med som förslag till förändringar inför kursstarten vt 2012: ”Kriterier för 

bedömning av de självständiga arbetena kommer att tydliggöras och diskuteras tillsammans 

med kursdeltagarna.” Ett annat förslag till förändring är att: ”Rekommendationer för vad man 

ska bedöma i egenskap av opponent kommer att tydliggöras.”  

 

Skillnader i examinationsuppgifternas kvalitet när det gäller problematisering, samt 

svårigheter med opponentskap, handlar åtminstone till viss del om att deltagarnas kommer 

från olika ämnen med olika traditioner av hur man skriver vetenskapligt och olika stor 
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erfarenhet av att göra problematiseringar enligt pedagogiska eller närliggande teorier. Särskilt 

deltagare från Sahlgrenska akademin och Konstnärliga fakulteten kan behöva ytterligare stöd 

med vetenskapligt skrivande. I kursrapporten för ht 2011 diskuteras problemet att alla 

kursdeltagare inte håller tillräckligt hög språklig kvalitet samt att alla inte är vana vid 

vetenskapligt skrivande. Trots att det ingår moment på kursen om vetenskapligt skrivande och 

skrivprocessen är det uppenbarligen inte tillräckligt, och lärarlaget lyfter därför frågan om 

sådan extra hjälp skulle kunna erbjudas de kursdeltagare som har svårigheter med detta. Värt 

att notera i samband med detta problem är att flera av de deltagare vi intervjuat anser att 

momentet som gäller skrivprocessen egentligen är onödigt, eftersom de anser man på denna 

nivå redan kan skriva vetenskaplig text. Dessa motsatta åsikter om vetenskapligt skrivande 

visar att deltagarnas olika bakgrund och erfarenheter innebär en svårighet när man bestämmer 

kursens innehåll.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att det finns fog för viss kritik av kursens lärandemål och hur 

de överensstämmer med innehåll och examination, av kursplanens utformning vad gäller de 

olika lärandemålen, samt att det råder oklarhet och stora skillnader i vad som krävs för att bli 

godkänd. 

 

Med anledning av ovanstående värdering vill vi komma med följande rekommendationer: 

 

* Studieguiden bör klargöra hur och när vart och ett av de olika lärandemålen examineras. En 

möjlighet som skulle underlätta detta är om fler kurstillfällen, utöver examination och 

opposition, vore obligatoriska. Detta skulle också bidra till att en större andel deltagare går på 

de olika kurstillfällena. 

 

* Kursplanen bör ses över vad gäller lärandemålen och dess formuleringar för att bättre 

klargöra vad som förväntas av deltagarna, t ex vilka lärandemål som bör återfinnas under 

rubrikerna Kunskap och förståelse, respektive Färdighet och förmåga. 

 

* Kriterierna för bedömning av de självständiga arbetena bör tydliggöras, både för att 

deltagarna skall veta vad som förväntas av dem och för att bättre klargöra vad som gäller för 

att en uppgift skall bli godkänd, vilket är viktigt ur kvalitets- och rättvisesynpunkt. 

Kursledningen har aviserat att åtgärder gällande dessa kriterier skall ha vidtagits redan inför 

kursstarten vt 2012. 

7.3 Deltagarprofil (t ex kön, ålder, anställningstid, erfarenheter från 

undervisning) 

Av de 24 registrerade deltagarna ht 2010 var 10 kvinnor (42 %) och 14 män (58 %). Av de 28 

registrerade deltagarna vt 2011 var 20 kvinnor (71 %) och 8 män (29 %). Av de 46 

registrerade deltagarna på kursen ht 2011 var 29 kvinnor (63 %) och 17 män (37 %). Nio (åtta 

kvinnor och en man) av dem som var registrerade ht 2011 var också registrerade vt 2011, de 

hade alltså inte fullgjort kursen vt 2011 och omregistrerade sig därför på kursen ht 2011. Om 

man räknar samtliga personer som varit registrerade på kursen under de tre kurstillfällen som 

kursen getts blir antalet kvinnor: 10+20+29-8 = 51, och antalet män: 14+8+17-1=38. Andelen 

kvinnor blir därmed 57 % och andelen män 43 %, vilket inte kan anses särskilt 

anmärkningsvärt. Dessa siffror bygger på en lista från kursadministratören från 2012-01-23.  

Om man ser till Ladok för vt 2011 och ht 2011 (utdrag 2012-02-03) är andelen kvinnor 62 % 

och andelen män 38 %, vilket ligger nära andelen på nämnda lista för samma period (63 % 

kvinnor, 37 % män).  
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Av de 90 registrerade deltagarna var 18 födda på 1950-talet (dvs 51 år eller äldre), 36 var 

födda på 1960-talet (41-51 år), 34 var födda på 1970-talet (31-41 år gamla) och 2 var födda på 

1980-talet (upp till 31 år gamla). 54 av 88 registrerade deltagare (61 %) var alltså 41 år eller 

äldre. Denna fördelning kan spegla att de anställda på Göteborgs universitet har en relativt 

hög medelålder, även bland nydisputerade och lärare utan tillsvidareanställning. Den stora 

andelen deltagare från Sahlgrenska akademin (ca 29 %), som vanligtvis kommit längre i sin 

akademiska karriär än dem från övriga fakulteter, bidrar säkert också till åldersfördelningen. 

 

När det gäller anställningstid har vi inte några uppgifter om det. Det enda vi kan säga något 

om är de 15 personer som vi har intervjuat. Av dessa har endast fem personer en 

tillsvidareanställning på universitetet, två av dem är anställda som forskare på Sahlgrenska 

akademin, två har fått tillsvidareanställning under de senaste året, medan en deltagare hade 

varit anställd i mer än tio år. Av de 15 är 13 disputerade (från 2000 till 2011), en är doktorand 

och en är adjunkt/fíl mag. Den stora majoriteten av kursdeltagarna är alltså personer som är i 

början av sin akademiska karriär, vilket också framgår av deltagarnas motiv att gå kursen; att 

få pedagogisk behörighet för att kunna få en tjänst som lärare, eller att kunna ansöka om en 

docentur (deltagare från Sahlgrenska akademin). 

 

Av de registrerade deltagarna på de tre kurserna var ca 57 % fil dr, lektor eller docent, ca 20 

var adjunkter/fil mag, ca 13 % var doktorander, och ca 11 % var listade som gästlärare eller 

annat (kan både vara disputerade och icke disputerade). (Dessa siffror bygger på deltagarlistor 

från kursens administratör, 2011-09-06 samt 2012-01-17.  

 

När det gäller undervisningserfarenhet har de flesta intervjuade deltagarna åtminstone ett par 

års erfarenhet av undervisning på universitetet på del- eller heltid, som doktorand, adjunkt 

och/eller lektor. Några deltagare har mycket stor erfarenhet av undervisning, medan andra har 

liten erfarenhet. Alla har dock haft tillräcklig erfarenhet för att kunna göra sitt självständiga 

arbete, med en reflektion grundad på egen undervisningserfarenhet. En deltagare med liten 

erfarenhet av undervisning påpekar dock att han hade fått ut mycket mer av kursen om han 

hade haft mer erfarenhet. 

 

En annan intressant aspekt är från vilka fakulteter kursdeltagarna kommer. Om man tar bort 

de deltagare som är registrerade men har uteblivit från kursen av någon anledning, samt inte 

räknar samma deltagare mer än en gång även om de är registrerade två gånger, får man fram 

att de tre kurstillfällena har haft 82 kursdeltagare. Av dessa 82 kommer 24 från Sahlgrenska 

akademin (SA), 22 från Samhällsvetenskapliga fakulteten (SFN), 18 från Humanistiska 

fakulteten (HFN), 8 från Konstnärliga fakulteten (KFN), 5 från IT-fakulteten (ITFN), 2 från 

Handelshögskolan (HhFN), 2 från Utbildningsvetenskapliga fakulteten (UFN) och 1 från 

Naturvetenskapliga fakulteten (NFN). 

 

Dessa siffror visat att anställda på SA (24 deltagare) är mycket motiverade att gå HPE103 för 

att kunna ansöka om att få bli docent. De många deltagarna från SFN (22) och HFN (18) visar 

att där finns ett stort intresse bland personal som inte är tillsvidareanställda att få pedagogisk 

meritering och bli behöriga. Även från KFN (8), som är en liten fakultet, är intresset stort, 

vilket avspeglar att många saknar pedagogisk behörighet. På denna fakultet är också en 

ganska stor andel av de anställda adjunkter. Även på ITFN (5), som också är en liten fakultet, 

finns ett stort intresse hos personal som saknar behörighet. Att HhFN endast har 2 deltagare 

förklaras av att fakulteten fortfarande inte anordnar en egen HPE102, utan de som vill får gå 

den kursen som SFN anordnar.  
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Mer anmärkningsvärt är, enligt vår mening, att två stora fakulteter som UFN och NFN har så 

få deltagare (2 resp 1). Orsaken tror vi, är att de anställda på dessa fakulteter inte har krav på 

sig att gå kursen. Lärare på UFN har säkert möjlighet att bli validerade, om de inte redan är 

det, medan det inte verkar finnas något incitament alls för personal på NFN att gå kursen, vare 

sig för att bli docent eller för att få pedagogisk behörighet. För att uttala sig mer säkert om 

varför deltagarantalet är fördelat på detta sätt mellan olika fakulteter krävs ytterligare 

undersökning, men att två stora fakulteter i stort sett saknar deltagare är inte bra för den 

pedagogiska kvaliteten på universitetet om helhet. 

 

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att kursdeltagarna till stor del är anställda vid SA 

som behöver kursen för att kunna bli docenter, samt relativt nydisputerade, adjunkter och 

doktorander, utan tillsvidareanställning, från SFN, HFN, KFN och ITFN. Andelen kvinnor är 

cirka 60 %, och 61 % är 41 år eller äldre. 

 

Med anledning av ovanstående värdering vill vi komma med följande rekommendationer: 

 
* Det är angeläget att förmå betydligt fler anställda och doktorander vid Handelshögskolan, 

Naturvetenskapliga fakulteten samt Utbildningsvetenskapliga fakulteten att delta i kursen. 

 

* Det vore bra om fler kursdeltagare var tillsvidareanställda, både för kurskvaliteten i sig och 

för att stärka den pedagogiska diskussionen på institutionerna.  

 

7.4 Examinationsgrad samt uppföljning av ”drop-outs”  

På kursen ht 2010 fanns 23 registrerade deltagare, varav 18 examinerades (78 %). På kursen 

vt 2011 fanns 26 registrerade deltagare, varav 14 examinerades (54 %) och ytterligare fyra 

examinerades senare (69%). 

På kursen hösten 2011 fanns 42 registrerade deltagare (varav nio var omregistreringar). Det 

var alltså 33 nyregistrerade deltagare. Totalt godkändes 30 deltagare. Av dessa 30 deltagare 

kom fyra från våren 2011. Det betyder att examinationsgraden för nyregistrerade deltagare ht 

2011 var 79 % (26 av 30). På kursen vt 2011 fanns ytterligare två registrerade deltagare, som 

överhuvudtaget inte deltog i kursen, och på kursen ht 2011 fanns ytterligare fem deltagare 

som överhuvudtaget inte deltog i kursen. Dessa deltagare är inte inräknade i totalsiffrorna 

över antalet registrerade deltagare som var utgångspunkt för examinationsgraden. 

För de båda kurserna ht 2010 och ht 2011 är examinationsgraden acceptabel (78-79%), medan 

den var för låg på kursen vt 2011 (54 %) Åtta av de tolv som inte examinerades vt 2011 kom 

från Samhällsvetenskapliga fakulteten, två kom från Konstnärliga fakulteten och en vardera 

från IT-fakulteten och Sahlgrenska akademin. Sju av de åtta från SFN som inte blev godkända 

omregistrerade sig på kursen ht 2011. På denna kurs blev tre av dem godkända, medan fyra 

inte blev godkända. Av övriga tre deltagare från SFN på kursen ht 2011 blev två godkända 

och en underkänd. SFN utmärker sig genom att ha en betydligt lägre examinationsgrad än 

andra fakulteters deltagare. Ht 2010 var examinationsgraden 67 %, vt 2011 var den 20 % och 

ht 2011 var den 50 %, totalt 45 % för de tre kurstillfällena tillsammans. 

Varför just SFN har en låg examinationsgrad kan vi bara spekulera i. Det kan bero på att 

deltagarna från denna fakultet har en särskilt pressad arbetssituation och därför inte har hunnit 

med att fullgöra kursen. Utvärderingen av HPE102 visade att även då utmärkte sig SFN 
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genom låg examinationsgrad (58 %). Två sannolika förklaringar till detta var att 

kursdeltagarna från SFN var mycket missnöjda med villkoren för att gå kurserna, dvs de fick 

gå kurserna på fritiden mer eller mindre, samt att fakultetsledningen på SFN tidigt har 

uppmanat sina anställda att gå kursen eller få den validerad.
47

  

I kapitel 6.5 ovan framgår att samtliga intervjuade deltagare, utom tre, uppger att de i hög 

utsträckning använt sin fritid för att kunna gå kursen. Detta kan naturligtvis haft betydelse för 

att andelen drop-outs från SFN varit så hög. Flera av deltagarna, från olika fakulteter, 

uttryckte också sitt missnöje att de inte kunde gå kursen på betald arbetstid. 

Även KFN och ITFN har lägre examinationsgrad än övriga (56 % respektive 50 %). Då det 

gäller få deltagare (9 respektive 6), så är det svårt att dra några slutsatser. Möjligen kan den 

låga examinationsgraden för KFN delvis bero på att många deltagare från denna fakultet inte 

är vana vid att skriva vetenskapliga artiklar på det sätt som krävs.  

Högst examinationsgrad har HFN (94 %), SA (84 %), samt HhFN, NFN och UFN (samtliga 

100 %). De sistnämnda fakulteterna har dock bara sammanlagt haft 1-2 deltagare vardera 

under de tre kurstillfällena. 

Om man i stället ser till deltagarna utifrån vilken utbildningsnivå/akademisk grad de innehar 

får man följande examinationsgrader: doktorander 67 %, adjunkter/fil mag 53 %, fil 

dr/lektor/docent 69 %, gästlärare/annan 80 %. Utifrån dessa siffror är det svårt att dra några 

slutsatser utan en fördjupad undersökning. 

I slutet av oktober 2011 hade 127 personer validerats ha högskolepedagogiska meriter 

motsvarande HPE103.
48

 Vid samma tillfälle hade 33 deltagare godkänts på kursen. Eftersom 

antalet anställda lärare och doktorander vid GU uppgår till mer än 3000 personer är det 

således en mycket liten del som hittills följt kursen eller validerats för den. 

Enligt nuvarande kursansvarig går validering till ”på ett litet slentrianmässigt sätt” på GU. 

Ofta uppger den sökande sina pedagogiska meriter (antal undervisningstimmar och uppdrag 

etc). Sedan skriver prefekten under. Det är svårare att bli validerad på Chalmers. Där måste 

den sökande visa att hon/han har motsvarande kunskaper genom att jämföra sina egna meriter 

med kursplanens mål. Sedan granskas denna ”självvärdering” av en bedömare utanför 

lärosätet. Genom det senare förfarandet lyfts kurs och kursmål fram och det sker en reell 

granskning. 

Med anledning av ovanstående värdering vill vi komma med följande rekommendationer: 

* En uppföljning av varför andelen drop-outs är så hög på SFN, KFN och ITFN bör göras.  

* GU bör avsätta medel som gör det möjligt för anställda att följa kurserna på arbetstid. Det 

skulle sannolikt öka söktrycket och examinationsgraden, höja kurskvaliteten samt innebära ett 

bättre resultat vad gäller kompetens- och verksamhetsutveckling på institutionerna. 

 

                                                 
47

 Ohlsson, Björn & J. Holmer 2011, Utvärdering av högskolepedagogisk utbildning. 

Högskolepedagogik 2; områdesspecifik pedagogik 5 hp (HPE102). 
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7.5 De studerandes syn på kursen (t ex relevans, svårighetsgrad, intensitet, 

användbarhet) 

Deltagarnas helhetsomdöme om de tre respektive kurstillfällena är blandat. På den första 

kursen är de övervägande negativa, enligt intervjuerna. Någon kursvärdering från denna kurs 

verkar inte finnas. 

 

Även när det gäller det andra kurstillfället vt 2011 finns en hel del kritik, bland annat när det 

gäller det praktiska genomförandet och informationen. Vissa frågor fick också relativt lågt 

betyg vid den kursvärdering som gjordes, t ex om lärandeaktiviteterna varit ändamålsenliga 

(54 % inom området 4–6) och kursens organisering (46 % av svaren inom området 4–6).  

 

Både våra intervjuer och kursvärderingen visar dock att en klar majoritet av deltagarna vid det 

senaste kurstillfället ht 2011 är nöjda med kursen. Både när det gäller frågan om 

lärandeaktiviteterna, litteraturen samt examinationen hamnar mer än 80 % av svaren inom 

området 4–6. Organiseringen av kursen har förbättrats kraftigt, men ligger på en något lägre 

nivå (69 %). Även avseende inflytande och arbetsbelastning och krav är betyget något lägre 

(72 resp 62 %). 

 

Den positiva utvecklingen av deltagarnas syn på kursen tror vi beror på att kursen har ”satt 

sig”. Den har funnit sin form och de tre lärarna som varit med sedan starten har blivit mer 

samkörda. Det är ju viktigt att det finns en kontinuitet på kursen så att den har samma lärare 

och handledare åtminstone under några terminer. Det förefaller också som att bytet av 

kursansvarig till kursen ht 2011 har haft en positiv effekt, särskilt när det gäller kursens 

praktiska genomförande och information.  

 

När det gäller lärandeaktiviteterna har eftermiddagarnas gruppdiskussioner fått övervägande 

god kritik. Diskussionerna blev ofta intressanta och det var givande att deltagarna kom från 

olika fakulteter och institutioner med olika erfarenheter av undervisning, menar 

kursdeltagarna. Kritik förekom dock av att grupperna var för stora, särskilt vid de tredje 

kurstillfället och att långt ifrån alla deltagare kom på samtliga tillfällen, vilket försämrade 

kontinuiteten i diskussionerna. Problemet med gruppstorlek har diskuterats av lärarlaget efter 

senaste kursen och ambitionen är att få fler engagerade handledare så att grupperna inte 

överstiger 6-7 deltagare. 

 

Mycket kritik har också riktats mot den gemensamma lärplattformen GUL och att den inte har 

fungerat som tänkt. Förändringar när det gäller upplägget i GUL:s diskussionsforum gjordes 

inför kursen ht 2011, vilket enligt den kursansvarige har förbättrat aktiviteten och 

användningen av forumet. Tre av sju intervjuade deltagare på kursen ht 2011 anser ändå att 

GUL inte fungerade som diskussionsforum, medan en nämnde att hon/han hade fått en del 

kommentarer där. Detta tyder på att de finns anledning att ytterligare se över hur GUL skall 

kunna användas mer och bättre för att deltagarna skall få kommentarer på sina uppgifter. Det 

är också viktigt för kursledningen och handledarna att klargöra hur mycket feed-back som 

deltagarna kan förväntas sig av dem via GUL mellan kurstillfällena, så att deltagarna inte blir 

besvikna över att de inte får så mycket feed-back de har förväntat sig. Ett annat problem är att 

alla deltagare inte vill lägga ut halvfärdiga texter för kommentarer. 

 

På hösten prövades en ny modell för kommenterande med parvisa kritikpartners, vilket 

åtminstone en deltagare tyckte var väldigt givande. 
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När det gäller uppfattningen om kursens svårighetsgrad och intensitet varierar den kraftigt 

bland deltagarna, och det är svårt att se några skillnader i synpunkter mellan de tre olika 

kurstillfällena. En deltagare (vt 2011) tycker att det var den enklaste kursen hon hade tagit i 

hela sitt liv. Även flera andra deltagare tycker att kraven har varit för lågt ställda. Andra 

deltagare tycker att arbetsbelastningen på kursens varit rimlig, medan ytterligare andra anser 

att kursen motsvarade betydligt mer än 5 hp och/eller att arbetsbelastningen var väl hög.  

 

Vår tolkning av dessa skillnader är att uppfattningen av kursens svårighetsgrad och intensitet 

till stor del beror på deltagarens egna förkunskaper, tidigare erfarenheter och ambitionsnivå 

när det gäller kursen. Det är alltså en utmaning för kursledningen att försöka se till att flertalet 

deltagare tycker att svårighetsgraden motsvarar 5 hp. Det innebär att man troligen bör ställa 

något högre krav än hittills för att en examinationsuppgift skall få godkänt. Ett sådant arbete 

har också påbörjats i och med att kriterierna för bedömningen av de självständiga arbetena 

skall tydliggöras inför kursstarten vt 2012. 

 

Det är också viktigt att kursen kan innehålla moment som ger utrymme för ytterligare 

fördjupning för dem som har höga ambitioner och vill mer än att bara bli godkända för att få 

pedagogisk behörighet/kunna ansöka om docentur. Flera deltagare saknade en sådan 

fördjupning. 

 

Utvärderingen visar att det är tydligt att deltagarnas ambitionsnivå är väldigt olika. De som 

är/var pedagogiskt intresserade har fått ut mer av kursen än andra. 

 

Den centrala nyttan med kursen var för de flesta att få behörighet för en tjänst som 

universitetslektor, alternativt att kunna ansöka om att bli docent, vilket är helt i linje med 

vilka motiv deltagarna hade att gå kursen. Det framkom också att de flesta deltagare har haft 

nytta och användning av kursen i sitt arbete. Att få möjlighet och stöd att skriva sin 

pedagogiska meritportfölj med en fördjupande reflektion, eller ett paper, har också uppfattats 

positivt av de flesta.  

 

Flera deltagare uppger att HPE103, tillsammans med de övriga högskolepedagogiska 

kurserna, gett dem utrymme att reflektera när det gäller sin egen undervisning, den har gett 

dem ett bättre självförtroende och inspiration, samt ett språk att tala om undervisning med 

kollegor. Samtliga deltagare är överens om att det är en klar fördel att de 15 högskolepoängen 

är uppdelade på tre kurser, både för det egna lärandets skull och för att det är lättare att 

anpassa tre kortare kurser till ens arbetssituation. 

 

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att deltagarnas syn på kursen har blivit allt mer 

positiv från starten hösten 2010 till det tredje kurstillfället hösten 2011. Kursen är relevant 

genom att deltagarna får möjlighet att formulera sig kring ett pedagogiskt problem i form av 

ett paper eller en fördjupning i sin meritportfölj, vilket man sannolikt har nytta av i sin 

framtida karriär. Diskussionerna med kollegor från andra discipliner upplevs också som 

konstruktiv och meningsfull. 

 

Det finns dock saker som kan förbättras, som användningen av GUL i syfte att få och ge feed-

back på uppgifterna,  

 

Med anledning av ovanstående värdering vill vi ge följande rekommendationer: 
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* Det finns anledning att ytterligare se över på vilket sätt deltagarna kan få mer feed-back via 

GUL mellan kurstillfällena, samt klargöra handledarnas möjlighet/skyldighet att ge 

kommentarer, så att detta forum upplevs som mer meningsfullt. Att fortsätta att arbeta med 

parvisa kritikpartners, och/eller att försöka underlätta och uppmuntra feed-back mellan de 

egna gruppmedlemmarna, kan vara en möjlighet. En annan möjlighet skulle kunna vara att 

fastställa ett datum när varje deltagare behöver lägga ut en ny version av sitt arbete för att 

kunna få feedback vid viss tidpunkt.  

 

* Det är viktigt för kursledningen att än mer försöka ta hänsyn till att deltagarna har med sig 

olika erfarenheter när det gäller undervisning och vetenskapligt skrivande, vilket kan gynna 

lärandet i diskussionerna och höja nivån på de självständiga arbetena. Vi tror att de som har 

höga ambitioner, och har erfarenhet av likartade teorier, bör få en ytterligare fördjupning av 

innehållet, så att de känner att de lär sig något nytt. Samtidigt bör de som är ovana vid att 

skriva vetenskapligt på detta sätt få ytterligare stöd. 

 

* Kursen bör även fortsättningsvis vara fakultetsöverskridande och de mindre grupperna bör 

bestå av deltagare från olika fakulteter. Precis som på HPE101 upplevs dessa diskussioner 

med kollegor som väldigt givande, både för att man får konkreta tips i undervisningen och för 

att man lär känna andra delar av universitet. Dessa kurser kan i förlängningen bidra starkt till 

att anställda inom hela Göteborgs universitet känner större gemenskap med universitetet som 

helhet.  

 

* Den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen vid Göteborgs universitet bör även 

framöver vara uppdelad på tre separata kurser. Det fördjupar såväl inlärningen som gör det 

möjligt för fler att gå kurserna.  

 

7.6 Kursansvarigas ambitioner med och erfarenheter från kursen  

De kursansvariga lärarnas ambitioner med och erfarenheter från kursen är såsom de framgått 

av kursrapporter och intervjuer följande. 

 

Inför kursstarten av HPE103 (hösten 2010 och våren 2011) hade kursansvarig hämtat 

inspiration från hur man gjort i Uppsala där man har en kurs om pedagogisk meritportfölj. 

Uppgiften är skriva ett paper eller en egenreflektion i sin pedagogiska meritportfölj. 

Kursboken om att skriva en pedagogisk meritportfölj är ”jättedålig, men det är den enda som 

finns”. Det är viktigt att visa att man i sin meritering har en pedagogisk aspekt även om 

”ingen bryr sig om det ändå. Men det är en början, och det kan få större betydelse så 

småningom”. Intentionen är att deltagarna ska få medvetenhet om sin undervisning och kunna 

sätta ord på det, att ha något att säga om sin undervisning. 

 

Enligt kursrapporten (våren 2011) har ett problem varit aktivitetsgraden på GUL, ”där en stor 

del av handledningen förväntas äga rum”. Det är det svåraste problemet att lösa eftersom 

”uppmaningar inte räckt för att få igång en verksamhet som är tillfredsställande”. 

 

Kursansvarig för de båda första kurserna säger i intervjun att deltagarna ska skicka in inför 

varje tillfälle, och om man gör det så läser hon igenom det och ger ett svar. ”De flesta gör det, 

men inte alla. Jag vet inte hur de andra (lärarna) gör. Vår handledning måste bli väldigt 

olika”. 
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Enligt kursrapporten har det visat sig att alla deltagare inte blir klara i slutet av kursen och 

därför bryter det examinationsschema som finns. Kursansvarig säger i intervjun att det inte 

finns någon obligatorisk närvaro på kurstillfällena, ”men det är väldigt svårt att klara 

uppgiften utan att vara med alla gångerna”. 

 

Det finns alltså flera deltagare som inte gått upp med sina arbeten och frågan om deras 

examination måste lösas. Det skulle, enligt kursrapporten, kunna ske antingen genom att de 

går upp tillsammans med dem som går kursen hösten 2011 eller att det ordnas ett separat 

tillfälle.   

 

När det gäller kursens utveckling framgår av samma rapport att deltagarna ansåg ”att deras 

arbeten har svårt att få någon betydelse på hemmainstitutionen”. De föreslog därför ”att var 

och en skulle presentera sitt arbete på något möte på den egna institutionen under terminens 

gång. Vid ett sådant möte ”skulle en eller flera andra kursdeltagare auskultera”. 

 

Enligt den första kursansvariga är det möjligen så att många deltagare får stöd för HPE101, 

men att det är ganska litet stöd från institutionerna för HPE103. Hon skulle gärna vilja veta 

som händer med deltagarnas erfarenheter och kunskaper på institutionen och har sökt pengar 

från Vetenskapsrådet för att kunna följa deltagarna i deras undervisning på sin institution och 

se vilken effekt som HPE-kurserna haft. 

 

Kursmålen har förändrats sedan den första kursplanen togs hösten 2008. Tidigare gällde att 

kursen skulle examineras på institutionen samt att den inte skulle handla om pedagogisk 

meritportfölj. Varför har detta ändrats? Den första kursansvarige tror att det finns två skäl, 

dels ett ekonomiskt, att det blev billigare och dels att det var naivt att tro att man skulle kunna 

gå in som ny, ofta oerfaren, lärare och påverka institutionens undervisning. Att få med en 

pedagogisk meritportfölj var bra, enligt den kursansvariga, det skulle ”pusha för” att en 

pedagogisk meritering ansågs vara viktig och på så sätt motivera deltagarna.  

 

Enligt den första kursansvariga handlar HPE101 om att se på undervisning på ett annat sätt, 

HPE102 om hur man bygger upp en kurs och HPE103 mycket om hur man som kursdeltagare 

vaknat upp och kan formulera sina tankar när det gäller undervisning, att man kan sätta ord på 

olika aspekter av sin undervisning och fördjupa sig i det. Hennes erfarenhet av de 

pedagogiska kurserna är att det är roligast att undervisa på HPE103, ”det blir litet som grädde 

på moset”. 

 

Hon hade 20 % tjänst som kursansvarig för de båda första kurserna, men lade ner betydligt 

mer tid än så. Hon drar gärna igång kurser, men överlämnar sedan lika gärna det 

administrativa ansvaret på någon annan. Enligt henne är det svårt att få lärare till HPE-

kurserna. Det är inte många som är riktigt skickliga, som är kunniga och tycker att det roligt. 

 

Det administrativa ansvaret för kursen flyttades inför hösten 2011 till en annan lärare på 

kursen. Också hon ser lärartiden som snålt tilltagen. Lärarna på kursen får 7 

timmar/självständigt arbete och då ska de läsa texten flera gånger, återkoppla och examinera. 

Även hon har ca 20 % tjänst för HPE103. 

 

I likhet med kursansvarig för tidigare kursomgångar ser den kursansvariga för höstens kurs att 

kursmålet skall vara att deltagaren gör en reflektion kring något i sin undervisning som kan 

ingå som del av en pedagogisk meritportfölj och där man också redovisar sin pedagogiska 

grundsyn. Alternativt kan man skriva ett konferenspaper som kunde passa till en 
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ämneskonferens med pedagogik som tema. Det är viktigt att man beskriver hur man 

utvecklats under sin tid som lärare och att man kan teorianknyta sitt resonemang. 

 

Också i likhet med tidigare kursansvarig ser hon en tydlig progression mellan kurserna. 

HPE101 ger kunskaper i pedagogik och hur GU fungerar, HPE102 ger en fördjupning i den 

ämnesspecifika pedagogiken och undervisningen medan man i HPE103 ska göra en reflektion 

och ytterligare fördjupning av något i sin egen undervisning, gärna något som man redan 

diskuterat i HPE102. 

 

Till kursen hösten 2011 hade man enligt kursrapporten genomfört följande förändringar: 

- tidigarelagd information 

- tydlighet i välkomstbrev och löpande information 

- förändringar i GUL 

- självanmälan till examination via GUL 

- möjlighet att arbeta in kommentarer från slutseminariet i en slutversion av det 

självständiga arbetet 

 

På samtliga punkter visade det sig att förändringarna lett till positiva resultat och enligt 

kursrapporten upplevde man i lärarlaget att samtliga kursdeltagare överlag var positiva. 

 

Vid en uppföljning av kursen konstaterade och diskuterade man ytterligare: 

- en del kursdeltagare kommer igång med sin skrivprocess för sent och hinner inte bli 

klara 

- det finns behov av gemensamma kriterier för bedömning av de självständiga arbetena 

- de som inte hinner med bör erbjudas extra examinationstillfälle kommande termin 

eller välja att vara med vid nästa ordinarie tillfälle 

- vid behov engagera fler handledare eftersom handledargrupperna inte bör ha fler än 6 

– 7 deltagare 

- alla är inte vana vid vetenskapligt skrivande och behöver extra stöd 

 

Inför våren 2012 kommer därför kriterier för bedömning av de självständiga arbetena att 

tydliggöras och diskuteras med kursdeltagarna. Vidare kommer rekommendationer för vad 

man ska bedöma som opponent att göras tydligare. 

 

Efter höstens kurs diskuterade man också  

- om det skulle gå att bli examinerad på ett annat sätt än genom skriftligt självständigt 

arbete t ex genom skapande framställning 

 

En fråga som diskuterats både i lärarlaget och i HPE-kollegiet är 

 ”hur den högskolepedagogiska utbildningen ska ge lyckas ge ”ringar på vattnet” på 

hemmainstitutionerna så att det sker en förankring av pedagogiskt utvecklingsarbete 

och pedagogiska diskussioner i vardagen på GU. En idé vore att kursdeltagarna skulle 

beredas möjlighet att presentera sitt självständiga arbete på den egna institutionen”. 

 

Sammanfattningsvis kan man hålla med kursansvariga om att ”kursen har satt sig”. 

Övervägande positiva omdömen allteftersom kursen har utvecklats kan tyda på det. Samtidigt 

kvarstår uppenbarligen några problem. Det gäller de deltagare som hoppat av/inte blivit klara 

i tid. Här bör, som vi rekommenderat ovan, en uppföljning göras så att man vet vilka som 

hoppat av och varför. Som det nu är blir kursvärderingarna ett uttryck för dem som nått 

(nästan) ända fram. Vi har också ett intryck av användningen av GUL kan förbättras, både 
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vad gäller handledning och respons från andra deltagare än den som lämnat in uppgiften. 

Även detta har vi rekommenderat ovan. Vi menar också att det är viktigt att fastställa 

gemensamma kriterier för bedömning av de självständiga arbetena, vilket kursledningen 

också aviserat. Detta behövs för att säkerställa en likartad bedömning mellan de olika 

examinatorerna och för att kraven för att gå godkänt inte skall för låga, vilket enligt vissa 

deltagare har skett på de tidigare kurserna. För att få tydliggöra hur lärandemålen examineras 

och för att få ett bättre deltagande på de olika kurstillfällena bör man också överväga att göra 

fler tillfällen obligatoriska, vilket vi också rekommenderat ovan.  

 

Slutligen finns ett större problem som tas upp i kursrapporterna. Det gäller förankringen av 

den individuella kompetensutvecklingen i den samlade verksamheten. Det problemet 

behandlas i nu följande avsnitt (7.7). 

7.7 Resultat i termer av kompetens- och verksamhetsutveckling 

Vi har i en tidigare utvärderingsrapport skrivit att universitetet – i likhet med ett sjukhus - kan 

ses som en professionell byråkrati.
49

 I byråkratin är verksamheten standardiserad med 

rättssäkra beslutsgångar och upprepningsbara verksamhetsvägar. Men till skillnad mot en 

maskinbyråkrati – vissa industrier, bank, försäkringsbolag, polis, tull och brandkår t ex- så 

kännetecknas en professionell byråkrati av att personalen har omfattande och högt utvecklad 

kompetens med betydande grad av självständighet i det operativa utövandet (som kirurgen på 

ett sjukhus).  

 

Medan koordineringen av arbetet i en maskinbyråkrati främst sker genom standardisering av 

arbetsuppgifter, sker koordineringen i en professionell byråkrati genom standardisering av 

kunskaper och färdigheter. Standardiseringen kan visa sig i de anställdas meriter i form av 

legitimation, examensbevis etc. 

 

De högskolepedagogiska kurserna ska ge (den blivande) universitetsläraren kunskaper att 

undervisa inom högskolan och också ett bevis för denna kompetens. 

 

Genomgången HPE103 är således ett sätt för läraren att kompetensutveckla sig och få 

behörighet att undervisa samtidigt som det ger möjlighet för verksamheten att se att 

vederbörande lärare har tillräcklig kompetens för att fungera i arbetet.  

 

I kursplanen för HPE103 finns åtta lärandemål som uttrycker vad deltagaren ska kunna efter 

avslutad kurs. Cirka hälften av de intervjuade uppger att målen uppfylldes medan några inte 

hade någon uppfattning i frågan. Vidare fanns det en deltagare som ansåg att lärandemålet att 

skriva paper eller meritportfölj uppfylldes, men inte vissa andra som t ex att ”diskutera 

kursvärderingars betydelse för pedagogisk utveckling”. Ytterligare en deltagare ansåg att hon 

inte uppfyllde lärandemålen.  

 

Många deltagare uppger att kursen gett dem möjlighet att reflektera över sin undervisning, att 

det har gett en trygghet i undervisningsarbetet, att man har fått inblick i pedagogiska teorier 

och begrepp och därmed ökat förmågan att analysera och utforma undervisning. 
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”Bara” kompetens eller också kvalifikation? 

Man kan därför dra slutsatsen att det för de flesta skett en förväntad kompetensutveckling i 

överensstämmelse med flertalet av kursmålen. Men frågan är om den nyförvärvade 

kompetensen också är något som verksamheten efterfrågar och kan tillgodogöra sig.  

 

Som framgick ovan anser de flesta att det inte finns någon pedagogisk diskussion att tala om 

på den egna institutionen eller att det är stora brister när det gäller denna. På flera institutioner 

är inställningen till de högskolepedagogiska kurserna negativ, på andra saknas intresse, inte 

minst från ledningens sida. Om den inte efterfrågas och uppmuntras av prefekten, t ex, och 

om den inte uttrycks och diskuteras på offentliga seminarier etc, hur blir i så fall kompetensen 

också en kvalifikation?  

 

Vi kommer nedan att behandla kursplanens utveckling utifrån det perspektivet, men vill redan 

ge följande rekommendationer.  

 

* Kursdeltagarna bör ges möjlighet att presentera sitt självständiga arbete på den egna 

institutionen.  

 

* PIL bör bidra till att en uppföljning sker av hur detta arbete sedan kommit till användning i 

institutionens verksamhet. 

 

8. De högskolepedagogiska kurserna i sin helhet 

8.1 Förändringar i kursplaner för HPE101, HPE102 och HPE103 under 

perioden 2008 – 2011 

HPE101. Baskurs 

Kursplanen är fastställd 2008-10-17 och reviderad 2010-01-25 respektive 2010-06-16. Den 

senast reviderade kursplanen gäller fr o m 2010-09-01.  

Nedan gör vi en jämförelse mellan de tre versionerna. 

Innehåll 

Innehållet i den nu gällande kursplanen (hösten 2010) kan delas in i nio punkter där följande 

framgår. 

1. Centralt i kursen är lärandeteorier samt hur olika undervisningsformer kan förstås i 

relation till dessa. Det innebär en problematisering av t ex föreläsningar, seminarier, 

handledning, laborationer, case-metodik och problembaserat lärande. 

2. Kursen introducerar det studentorienterade perspektivet och tankar bakom konstruktiv 

länkning mellan mål, undervisning och examination. 

3. Kursen behandlar även hur pedagogiska verktyg inom IKT förändrar villkoren för 

lärande och undervisning. 

4. Skriftliga och muntliga diskussionsinlägg från studenterna utgör ett viktigt 

kursinnehåll. 
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5. Vidare behandlas studenternas förförståelse av stoff och deras uppfattning av krav och 

förutsättningar i studiesituationen samt hur studenter successivt utvecklar sin förmåga 

att nå examensmålen. 

6. Moment som auskultation och minilektioner kan ingå i kursen. 

7. Ett särskilt avsnitt behandlar juridiska och etiska aspekter i läraruppdraget. 

8. Även policies och styrdokument vid Göteborgs universitet tas upp. 

9. I det senare avsnittet ingår några för högskolan centrala värderingar, bl a etik och 

likabehandling. 

I den närmast föregående kursplanen (våren 2010) fanns inte punkten 2 och inte heller 

punkterna 4 och 6 (kursiverade ovan) medan de andra punkterna i stort sett är desamma. 

Samma kursplan (våren 2010) innehåller som inledande punkt och som övergripande syfte att 

den ska ge kunskaper ”så att deltagarna på ett mer kvalificerat sätt kan föra diskussioner med 

studenter och kollegor om den högre utbildningen” (vår kursivering här och nedan om inte 

annat anges). 

I den ursprungliga kursplanen (hösten 2008) fanns formuleringen ”att undersöka olika 

undervisningsformer och hur de kan förstås utifrån aktuella lärandeteorier” (kursivering i 

planen). Vidare har den som övergripande syfte att ge kunskaper ”så att deltagarna på ett 

kvalificerat sätt kan planera och formulera mål för undervisning, examinera och utvärdera 

studenters lärande samt föra diskussioner med studenter och kollegor om högskolans 

utbildning.” 

Slutligen fanns i den ursprungliga planen specifika begrepp som tagits bort i senare versioner, 

nämligen ”genus- och internationaliseringsperspektiv liksom krav på hållbar utveckling”. 

Mål 

Målen i den nu gällande kursplanen (hösten 2010) har följande punkter: 

Kunskap och förståelse 

- beskriva studenters lärande i högre utbildning utifrån teori och forskning med 

utbildningsvetenskaplig relevans 

 

- redogöra för pedagogiska argument som ligger till grund för några vanligt 

förekommande undervisningsformer i högre utbildning 

 

- reflektera över de nutida utbildningsvetenskapliga perspektiven i ljuset av ett 

historiskt perspektiv på pedagogisk teori och forskning 

 

- utifrån lagar och förordningar med relevans för högre utbildning samt lokala 

styrdokument för lärosätet, diskutera förutsättningar för lärares pedagogiska arbete 

Färdighet och förmåga 

- formulera en pedagogisk och didaktisk frågeställning samt i anslutning till denna visa 

förmåga att omsätta utbildningsvetenskapliga kunskaper i en resonerande 

framställning 
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- kommunicera och samarbeta med hjälp av digitala verktyg och diskutera hur dessa 

inverkar på lärande i högre utbildning 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- visa ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen och studenters lärande 

 

- problematisera högskolans värdegrundsfrågor, bl a etik och likabehandling 

I den närmast föregående kursplanen (våren 2010) fanns inte ovan kursiverad punkt 

”reflektera över de nutida utbildningsvetenskapliga perspektiven…”. Den sist kursiverade 

punkten hade lydelsen. ”- förstå att läraruppdraget innebär myndighetsutövning och vad 

denna utövning innebär för arbetet som lärare i högre utbildning”. 

I jämförelse med den ursprungliga kursplanen (hösten 2008) finns flera skillnader: En passus 

som fanns och som förändrats enligt ovan är: ”- uppvisa grundläggande färdighet i att verka i 

olika undervisningsformer”.    

Slutligen fanns i den ursprungliga kursplanen som mål under Värderingsförmåga och 

förhållningssätt: ”- visa och diskutera hur frågor om demokratiskt förhållningssätt, 

genusperspektiv, likabehandling, hållbar utveckling och internationalisering kan beaktas i 

högre utbildning” (vår kursivering). 

Former för bedömning 

Enligt den senaste kursplanen examineras kursen  

- genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och redovisning av pedagogiska 

uppdrag, t ex studentintervju, auskultation och minilektion samt avslutande 

kursrapport. 

I vårens 2010 kursplan fanns också ”…genom att kursens obligatoriska moment 

genomförs…”. Vidare skulle examinationsuppgifterna vara utformade så att de kunde ingå i 

den studerandes pedagogiska meritporfölj. 

Hänvisningen till kursens obligatoriska moment samt till den pedagogiska meritportföljen 

fanns också i den ursprungliga planen (hösten 2010). 

Betyg 

I den nu gällande kursplanen finns betygsgraderna Underkänd och Godkänd. För att bli 

Godkänd krävs att ett reflekterande förhållningssätt till lärandemål och innehåll kommer till 

uttryck vid examinationen. 

I de tidigare versionerna fanns en tregradig betygsskala, Underkänd, Godkänd och Väl 

Godkänd. I vårens 2010 kursplan krävdes för att bli Godkänd att man uppnått lärandemålen 

och för att bli Väl Godkänd ett reflekterande förhållningssätt som kommer till uttryck i den 

skriftliga kursrapporten.  
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I den ursprungliga kursplanen krävdes för att bli Väl Godkänd att man på ett självständigt sätt 

kunde integrera olika aspekter av kunskapsstoffet i examinationsuppgifterna. 

Kurslitteratur 

I alla versionerna hänvisas till separat litteraturlista. Den finns inte omedelbart bilagd den 

senaste kursplanen. Vad vi kan se av de tidigare kursplanerna är att den obligatoriska 

litteraturen minskat i omfång och ersatts med valbar litteratur. Det är svårt att avgöra 

sidomfånget eftersom ”valda delar” ska läsas. I vårens 2010 version verkar det röra sig om 

totalt ca 800 sidor (fördelat på obligatorisk litteratur och valbar litteratur om ca 200 sidor). 

När det gäller den valbara litteraturen framgår att den förtecknade litteraturen kan ersättas av 

annan litteratur (ca 200 sidor) enligt kursledningens anvisningar.   

Övrigt 

Enligt den nu gällande kursplanen riktar sig kursen till högskolans lärare och doktorander. 

Enligt vårens 2010 kursplan riktar sig kursen till personer med undervisningsuppgifter inom 

högskolan varvid företräde ges till den som tjänstgör vid högskolan. Samma passus fanns 

också i kursplanen från 2008. 

Sammanfattningsvis har inte oväntat den största förändringen skett i jämförelsen mellan den 

ursprungliga kursplanen (hösten 2008) och den senaste kursplanen (hösten 2010).  

Den ursprungliga kursplanen var förhållandevis omfattande och tog upp också sådant som 

senare skulle behandlas i kursplaner för HPE102 och HPE103, nämligen planera, formulera 

och examinera mål för undervisningen respektive uppgifter som kunde ingå i den pedagogiska 

meritportföljen. 

En skillnad verkar också vara att den första kursplanen var mer ”praktiskt” inriktad än 

teoretiskt utbildningsvetenskaplig. Den handlade om att uppvisa grundläggande färdighet i 

olika undervisningsformer snarare än ett kunna formulera pedagogiska frågeställningar och 

föra teoretiska resonemang. Den senare kursplanen har visserligen i jämförelse med den 

mellanliggande (våren 2010) tagit upp auskultation och minilektioner som del av 

bedömningen, men enligt innehållsanvisningarna är dessa moment inte obligatoriska utan 

sådana som ”kan” ingå i kursen. De finns heller inte med i kursplanens mål för färdighet och 

förmåga. 

Den nu gällande HPE101 förefaller genomarbetad och relevant. Men den praktiska inriktning 

som efterfrågas av en hel del deltagare
50

 verkar ha minskat under kursplanens revideringar. 

PIL:s kursutbud kunde därför kompletteras med en orienteringskurs som vänder sig till dem 

som har mindre undervisningsvana och som har behov av stöd och tips i sin undervisning.  

HPE102. Områdesspecifik pedagogik 

Kursplanen är fastställd 2008-10-17 och reviderad 2010-06-16. Den reviderade planen gäller 

från och med 2010-09-01. 
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Nedan gör vi en jämförelse mellan de två versionerna. 

Innehåll 

Innehållet i den nu gällande kursplanen (hösten 2010) kan delas in i fyra punkter där följande 

framgår: 

1. ”Kursplanens övergripande syfte är att ge högskolepedagogiska kunskaper så att 

deltagarna på ett kvalificerat sätt kan planera och formulera mål för undervisning samt 

föra diskussioner med studenter och kollegor om högskolans utbildning.” 

Innehållet inleds alltså med ett syfte som i stort sett överensstämmer med motsvarande syfte i 

kursplanen för HPE101 i de tidigare versionerna (hösten 2008 och våren 2010). Syftet fanns 

också med i HPE102 hösten 2008. Men i den versionen fanns också – i likhet med 

motsvarande i de tidigare HPE101-versionerna - ”examinera och utvärdera”. 

I sin helhet löd den tidigare passusen ”planera och formulera mål för undervisning, examinera 

och utvärdera studenters lärande samt föra diskussioner med studenter och kollegor…” (vår 

kursivering). 

De två därpå följande punkterna fanns med också i den ursprungliga kursplanen: 

2. ”Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper om och färdigheter i att utveckla mål 

och undervisningsformer för det egna kunskapsområdet. Kursen skall också ge en 

helhetsbild av läraruppdraget och vad detta innebär i den egna verksamheten.” 

3. ”Kunskapsutvecklingen främjas genom analys och granskning av det egna 

kunskapsområdets former för undervisning och examination samt kursinnehållets 

relation till de lärandemål som finns. Det sker med hjälp av den teoretiska grund som 

baskursen gett.” 

Vad gäller den fjärde punkten har skett en viss förändring. Den lyder nu: 

4. ”Färdigheterna utvecklas t. Ex. genom övning i planering, genomförande och 

utvärdering av kursmoment inom ämnesområdet samt genom användning av olika 

pedagogiska verktyg” (vår kursivering). 

I den tidigare planen fanns inte ”t ex”. I stället stod: ”Färdigheterna utvecklas genom praktisk 

övning i planering…”(vår kursivering). 

I den tidigare planen fanns också ytterligare en punkt som sedan tagits bort, nämligen: 

 ”Områdesspecifikt innehåll som synliggör genus- och internationaliseringsfrågor samt frågor 

om hållbar utveckling diskuteras i förhållande till kursens övergripande syfte”. 

Mål 

I den nu gällande kursplanen (2010) finns följande mål: 

Kunskap och förståelse 
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- redogöra för innebörden i lärandemålstyrd undervisning. 

Samma formulering fanns i den tidigare planen.  

Vidare: 

- redogöra för olika undervisnings- och examinationsformer som används inom 

kunskapsområdet.  

Här angav den tidigare planen ”….inom kunskapsområdet samt visa hur de förhåller sig till 

aktuella lärandeteorier” (vår kursivering). Det är borttaget som kunskapsmål, men medtaget 

som färdighetsmål i den nya planen. 

Färdighet och förmåga 

- formulera lärandemål, planera undervisning och utforma olika examinationer satta i 

relation till dessa mål (vår kursivering). 

Ett tillägg ges i förhållande till den tidigare planen, nämligen ”i relation till dessa mål”. 

Vidare: 

- motivera val av undervisningsformer och pedagogiska verktyg samt diskutera dessa i 

förhållande till aktuella lärandeteorier. 

 

I den tidigare planen (2008) fanns motsvarande passus med följande två strecksatser: 

- Visa färdighet i att verka som lärare i olika undervisningsformer och förmåga att 

motivera val av undervisningsform. (kursiverat här) 

 

- Medvetet välja och använda redskap inom informations- och kommunikationsteknik. 

Former för bedömning 

Kursplanen från 2010 anger: 

”Kursen examineras genom studentens muntliga föredragningar samt skriftliga 

inlämningsuppgifter. Formerna för bedömning varierar beroende på ämnesområde och 

undervisningsform.” 

I kursplanen från 2008 står det: 

”Kursen examineras genom en individuell skriftlig kursrapport och genom att kursens 

obligatoriska moment genomförs. Kursrapporten skall vara utformad så att den kan ingå i 

kursdeltagarens pedagogiska meritportfölj.” Här – i den ursprungliga planen – fanns således 

krav på individuell skriftlig kursrapport, genomförande av obligatoriska moment och 

hänvisning till pedagogisk meritportfölj i likhet med vad som fanns i den första kursplanen för 

baskursen HPE101. 
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Vidare anges i den nya – men inte i den gamla – kursplanen att ”studenten skall erhålla 

information om de aktuella formerna för bedömning i en studieguide upprättad av ansvarig 

institution. Studieguiden görs tillgänglig för studenterna, bl a genom att den publiceras på 

lärplattformen inför kursstart”.  

Betyg 

I den nya kursplanen finns två betygsgrader: Underkänd och Godkänd. För att bli godkänd 

krävs att ett reflekterande förhållningssätt till lärandemål och innehåll kommer till uttryck vid 

examinationen. Motsvarande krav anges som framgått ovan för att bli godkänd på HPE101. 

I den gamla kursplanen fanns tre betygsgrader: Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd. För 

att bli Godkänd krävdes att man uppnått lärandemålen. För att bli Väl Godkänd krävdes att 

man i kursrapporten integrerat olika aspekter av kunskapsstoffet samt relaterat till 

undervisningspraktiken inom kunskapsområdet. 

Kurslitteratur 

Kurslitteratur finns enligt separat litteraturlista. Eftersom kursen är områdesspecifik är 

litteraturen olika för olika fakulteter och tas inte upp här. 

Övrigt 

I planen från 2010 sägs kursen vara en av tre behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser 

i en rekommenderad studiegång. Liknande formulering fanns inte i planen från 2008. 

Kursen riktar sig till högskolans lärare och doktorander, enligt den nya kursplanen. I den 

ursprungliga riktade sig kursen till personer med undervisningsuppgifter inom högskolan. Där 

fanns också – i likhet med de tidigare versionerna av HPE101 – ett tillägg om att företräde ges 

till den som tjänstgör vid högskolan. 

Sammanfattningsvis finns en del skillnader mellan kursplanerna 2008 och 2010 som liknar de 

skillnader som noterats i jämförelsen mellan versionerna 2008 och 2010 i HPE101. Den nya 

kursplanen är mer koncentrerad. Det visar sig t ex i att man tagit bort moment om genus- och 

internationaliseringsfrågor samt frågor om hållbar utveckling. Kursrapport som del av en 

pedagogisk meritportfölj skjuts än en gång upp.  

I den nya planen ska man kunna motivera val av undervisningsformer och diskutera dessa. 

Den formuleringen gör ett mer teoretisk intryck än den tidigare planens ”visa färdighet i att 

verka som lärare i olika undervisningsformer” (även om det inte klart framgår hur det ska gå 

till och bedömas). 

En tidigare passus om att använda redskap inom informations- och kommunikationsteknologi 

är borttagen i den nya planen.  

Vi kan konstatera att den nya kursplanen – i likhet med kursplanen för HPE101 – verkar 

genomarbetad och relevant. Den praktiska inriktning som tidigare kursplan gav uttryck för 

skulle kunna tillgodoses genom alternativkurs(-er) med mer praktiskt orienterande moment. 

Av utvärderingen av HPE102 framgår t ex att fakulteterna i två fall valde en mer praktisk 
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inriktning; mot informations- och kommunikationsteknologi respektive mot den egna 

fakultetens undervisningsformer och dess utövning i praktiken.   

 HPE103. Självständigt arbete 

Det finns som framgått ovan två kursplaner. Den första är daterad 2008-10-07 och den nu 

gällande är daterad 2010-09-10. Kursplanen har alltså inte reviderats sedan kursen kom igång 

hösten 2010. 

Förkunskapskrav 

Under Förkunskapskrav har det tidigare kravet på kursen HPE102 eller motsvarande tagits 

bort. 

Innehåll 

Under Innehåll har stora förändringar gjorts vilket är, kan man anta, en konsekvens av de 

förändringar som vidtagits av kursplanerna för HPE101 och HPE102. 

Det inledande övergripande syftet i den ursprungliga planen har tagits bort. Det 

överensstämde i stort med motsvarande syften i kursplanerna för HPE102 och HPE101 

(tidigare versioner). 

Enligt den nya kursplanen syftar kursen till att 

- ”utveckla studentens förmåga att kritiskt granska en avgränsad del av det egna 

kunskapsfältet”.
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 Granskningen kan syfta till flera saker t ex ”att uppmärksamma moment i 

undervisningen som kan behöva förändras, följa upp arbetet med pågående kursutveckling 

eller lägga en grund för kommande utvecklingsarbete inom grundutbildningen”. 

Vidare 

 ”tar kursen upp olika former för bedömning och examination samt hantering av 

kursvärderingar som grund för pedagogiskt utvecklingsarbete”.   

Det framgår slutligen att  

- ”kursuppgiften är utformad så att resultatet av det självständiga arbetet ska kunna ingå i 

studentens pedagogiska meritportfölj”. Alternativt framgår det ”kan resultatet dokumenteras 

som ett konferenspaper inom det högskolepedagogiska området”. Studenternas självständiga 

arbeten utgör också innehåll i kursen och ska diskuteras och granskas inom ramen för kursen.   

Enligt den ursprungliga kursplanen syftar ”den avslutande kursen, med ett självständigt arbete 

till att  
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 I kursplanen menas med ”student” och ”studenter” den eller de deltagare som ska följa 

kursen HPE103. Men med ”studenter” kan uppenbarligen också avses de studerande som 

deltagarna har i sin undervisning. 
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- ”utveckla kursdeltagarnas förmåga att analysera och utveckla ett specifikt 

undervisningsmoment” 

 

- ”det självständiga arbetet skall också visa deltagarens förmåga att använda en 

pedagogisk terminologi och ett reflexivt förhållningssätt i arbetet med att utforma och 

utvärdera undervisning. 

Den ursprungliga kursplanen hade också följande anvisningar om innehållet: 

- ”Det undervisningsmoment som väljs skall vara konkret, avgränsat och ha ett 

kunskapsinnehåll som vanligtvis utgör en svårighet för institutionens /enhetens 

studenter (vår kursivering) 

 

- Kursdeltagarens uppgift är att göra en analys av momentets utformning samt att, på 

denna grund, presentera ett förslag till hur undervisningen kan utvecklas så att 

studenternas behållning ökar”. 

Vidare anvisar den ursprungliga kursplanen följande: 

- ”Uppgiften ska dokumenteras i en rapport. Den utgör underlag för ett seminarium vid 

den egna institutionen. I seminariet skall såväl kollegor från den egna institutionen 

som företrädare för högskolepedagogisk utbildning medverka. Avsikten är att 

kursdeltagaren skall få synpunkter från seminariet för att kunna göra en slutlig version 

av rapporten som därefter examineras” (vår kursivering). 

Slutligen skall enligt den ursprungliga planen 

- rapporten som helhet ”visa den pedagogiska kompetens kursdeltagaren uppnått som 

resultat av samtliga tre delkurser”. 

Mål 

Som framgått finns relativt stora skillnader i kursplanernas innehåll. Dessa visar sig i 

nedanstående jämförelse mellan kursplanernas mål där den tidigare kursplanens mål har 

kursiverats.  

Kunskaper och förståelse 

- ”diskutera betydelsen av studenters lärande på vetenskaplig grund i relation till en 

avgränsad del inom högre utbildning 

 

- kritiskt granska olika former för bedömning och examination 

 

- diskutera uppbyggnad och innehåll i en pedagogisk meritportfölj för lärare vid 

högskolan 

 

- diskutera kursvärderingars betydelse för pedagogisk utveckling”. 

”Argumentera för betydelsen av överensstämmelse mellan lärandemål, genomförande och 

utvärdering”. 
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Färdighet och förståelse 

- ”på ett självständigt sätt utforma ett dokument som behandlar en avgränsad del av 

grundutbildningen 

 

- använda pedagogisk terminologi vid analys av lärande och undervisning”. 

”Visa förmåga att analysera utformningen av ett kursmoment utifrån ett antal relevanta 

perspektiv 

Visa en egen undervisningsplanering utifrån problematisering och analys av ett faktiskt 

undervisningsmoment 

Använda pedagogisk terminologi vid planering, utformning och utvärdering av 

undervisning.” 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- ”problematisera förekommande undervisning inom det egna kunskapsfältet utifrån 

lärandeteori och områdesspecifika förutsättningar 

 

- visa ett reflekterande förhållningssätt till utformning av undervisning i högre 

utbildning”. 

”Redogöra för både för- och nackdelar med en specifik utformning av undervisning utifrån 

olika analytiska perspektiv och områdesspecifika villkor”. 

Skillnader finns alltså under alla tre kursmålen. Under Kunskap och förståelse är det tydligt 

hur revideringar av kursplanerna för HPE101 och HPE102 slagit igenom. I den tidigare 

kursplanen för HPE03 fanns sådant som nu tas upp i den nya kursplanen för HPE102 och den 

pedagogiska meritportfölj som omnämnts i tidigare versioner av både HPE101 och HPE102 

finns nu i den nya planen för HPE103, men inte i den tidigare planen. 

Former för bedömning 

Kursen examineras enligt den nya kursplanen genom redovisning av en ”individuell 

inlämningsuppgift” som ska utformas som ”ett skriftligt underlag för pedagogisk meritportfölj 

och/eller som ett utkast till ett konferenspaper”. De skriftliga underlagen ska ”diskuteras i 

virtuella diskussionsforum och granskas i seminarieverksamhet”. 

Den tidigare planen angav följande: ”Kursen examineras genom ett självständigt arbete som 

dokumenteras samt genom att kursens obligatoriska moment genomförs”. Sedan kommer en 

hänvisning till den praktiska uppgift som framgått av framför allt innehållet i planen, 

nämligen: ”I rapporten ingår en beskrivning av kunskapsinnehåll och undervisning i det 

moment som valts. Därefter följer analys av undervisningsmomentet utifrån olika perspektiv – 

exempelvis lärarens, studentens, styrdokumentens, ett lärandeteoretiskt, ett ämnesteoretiskt 

eller didaktiskt perspektiv”. 
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Hänvisningen till ett virtuellt diskussionsforum fanns inte i den tidigare kursplanen och därför 

heller inte: ”Som stöd för nämnda virtuella diskusssionforum används ”en virtuell 

lärplattform för digital kommunikation mellan lärare och student samt mellan studenter”. 

Betyg 

I den nya kursplanen finns två betygsgrader: Underkänd och Godkänd. För att bli godkänd 

krävs att ”ett reflekterande förhållningssätt till lärandemål och innehåll kommer till uttryck 

vid examination”. 

I den tidigare kursplanen fanns tre betygsgrader: Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd. Här 

krävdes för att bli godkänd att man som kursdeltagare uppnått lärandemålen. För att bli väl 

godkänd krävdes att ”argumentationen för det egna förslaget till undervisningsmomentet är 

grundat i en väl underbyggd analys av det specifika momentet och dess förutsättningar”. 

Kurslitteratur 

I den tidigare kursplanen upptogs den kursbok som sedan användes både på kurserna HPE101 

och HPE102, nämligen Pettersens Kvalitetslärande i högre utbildning (valda delar). 500 sidor 

litteratur tillkommer. Dessutom anvisas viss referenslitteratur. 

I den nya planen anges som obligatorisk litteratur ett av två verk, Pettersens nyss nämnda bok 

(valda delar) eller Elmgrens & Henrikssons Universitetspedagogik (valda delar). Dessutom 

finns som obligatorisk litteratur en bok av Ryegård m fl, Att belägga, bedöma och belöna 

pedagogisk skicklighet. Till denna obligatoriska litteratur kommer ytterligare litteratur om ca 

200 sidor.  

Att Pettersens bok återkommer på alla tre kurserna – HPE101, HPE102 och HPE103 – verkar 

ha att göra med att endast vissa delar tas upp från gång till gång och att inte alla kursdeltagare 

läst boken vid tidigare kurstillfällen. Men det gör också intryck av att HPE103 saknar en 

relevant övergripande kursbok som kan användas just för det självständiga arbetet.  

Övrigt 

Kursen ingår i en rekommenderad studiegång som innebär att HPE103 läses sist av de tre 

kurserna. Kursen riktar sig till högskolans lärare och doktorander varvid ”företräde ges till 

den som tjänstgör vid Göteborgs universitet”. 

Motsvarande passus om rekommenderad studiegång fanns inte i den tidigare kursplanen. Här 

hade man ju HPE102 eller motsvarande som förkunskapskrav.  

Enligt den tidigare planen riktar sig kursen till personer med undervisningsuppgifter inom 

högskolan (dvs samma formulering som i tidigare versioner av kursplanerna HPE101 och 

HPE102). Här ges företräde ” till den som tjänstgör vid högskolan” (dvs också andra 

högskolor än Göteborgs universitet). 

Sammanfattningsvis är den största skillnaden mellan kursplanerna att medan den tidigare 

kursplanen talar om bidrag till institutionens utvecklingsarbete, handlar den nu gällande 

kursplanen om att skriva ett konferenspaper eller något som kan bli del av en pedagogisk 

meritportfölj. Den förra kursplanen krävde en seminariebehandlad rapport med status av 
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vetenskapligt arbete, den senare en reflekterad redovisning över den egna pedagogiska 

utvecklingen alternativt ett dokument som tar upp kritiska delar i den egna undervisningen. 

Den förra planen har mer av ett verksamhetsperspektiv i så motto som att den aktivt 

inbegriper institutionens verksamhet i examinationen, medan den senare mer har ett 

individperspektiv i sikte.
52

  

 

Vår rekommendation är att det i kursplanen läggs in ett moment som innebär att 

kursdeltagarna ska presentera sitt självständiga arbete på den egna institutionen.  

8.2 De högskolepedagogiska kurserna i sitt organisatoriska sammanhang 

I en tidigare utvärdering av PIL avseende HPE101 uppmärksammade vi vissa styrnings- eller 

förankringsproblem. Det gällde PIL-enhetens och styrgruppens funktion, ansvar, 

rollfördelning och koppling till fakulteterna. Utvärderingen gav ett antal förslag till 

förbättringar, bland annat att PIL-enheten och dess styrgrupp fick en tydligare roll och mandat 

vad gäller den behörighetsgivande kursen för att agera mer effektivt. Vidare föreslog vi att 

styrgruppens representativitet för och förankring i respektive fakultet sågs över, genom 

instiftande av kravprofiler, som angav vilken position i och vilken tillgång till arenor som en 

ledamot borde ha.
53

 

 

Detta fångades upp i senare utvärdering av PIL-enhetens verksamhet och organisation.
54

 I 

denna utvärdering konstaterar författaren att ”den löpande samverkan mellan fakulteterna (är) 

vacklande. Det beror huvudsakligen på styrgruppens oklara roll och uppdrag”.
55

 Hon skriver 

att ”…oklarhet om styrgruppens uppdrag har lett till att fakulteterna har utsett personer till 

styrgruppen med olika utgångspunkter för uppdraget”. Det i sin tur har att göra med 

”oklarheten kring PIL:s uppdrag och frågan om vem som får ge PIL uppdrag.”
56

 

 

På grundval av sin utvärdering gav hon följande förslag i tio punkter: 

 

- ”Inrätta ett centrum för verksamheten med högskolepedagogisk kompetensutveckling 

- Överväg att stärka PIL:s ansvar som strategiskt stöd till rektor i frågor som rör 

högskolepedagogisk kompetensutveckling 

- Stärk kopplingen mellan PIL:s verksamhet och fakultetens forsknings- och 

utvecklingsarbete avseende högskolepedagogik och överväg en professur med 

inriktning mot högskolepedagogik med viss anknytning till PIL 

- Fastställ ett högskolepedagogiskt program, som i sig inrymmer såväl en 

uppföljningsbar strategi som ansvarsfördelning för att nå målen 

- Fastställ mål och omfattning för den behörighetsgivande högskoleutbildningen och av 

vilka den ska krävas 

- Besluta att såväl lärare som undervisande doktorander och handledare ska ha 

högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens 

- Överväg om även medarbetare med andra tjänstebenämningar som regelbundet 

undervisar ska ha högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens 
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- Ge PIL i uppdrag att ansvara för en samlad redovisning av högskolepedagogisk 

verksamhet vid Göteborgs universitet 

- Utred behov och möjligheter för ytterligare former för att knyta lärare till PIL:s 

verksamhet 

- Behåll placeringen av PIL vid den utbildningsvetenskapliga fakulteten”
57

 
 

Några av dessa punkter togs i sin tur upp i vår utvärdering av HPE102, det gällde bl a 

samordningen med och mellan de olika fakulteterna.
58

  

 

Dessa och andra rekommendationer har behandlats på PIL:s styrgruppsmöten och i 

lägesrapporter och har sedan utgjort underlag för åtgärder. Men kvar står att den pedagogiska 

utbildningen – hur bra den än är – inte kan nå utanför sina ramar och att dess framgång till sist 

avgörs av sitt vidare sammanhang.   

 

Det är därför värt att understryka vad som PIL skriver som avslutning i en lägesrapport 

december 2011: ”Dessutom bör den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen 

infogas i ett vidare sammanhang, där lärosätet implementerar ett gemensamt pedagogiskt 

program samt stödjer framväxt av pedagogiska akademier vid fakulteterna och beslutar om 

lämpliga incitament för lärare med ambition att stärka grund- och forskarutbildning vid 

Göteborgs universitet”.
59

   

 

PIL bör fortsatt uppmärksamma rektor på vad man skrivit i nämnda lägesrapport samt följa 

upp dels om det blir någon förändring i form av av pedagogiska program, akademier och 

incitament, dels vad en förändring i så fall har för effekter.  

8.3 Försök till helhetsbedömning av den behörighetsgivande 

högskolepedagogiska utbildningen 

Tanken med de behörighetsgivande pedagogiska campuskurserna och deras inbördes 

sammanhang och betydelse har förändrats under åren. Det kan märkas i kursplanernas 

utveckling. Den praktiska inriktning som var ett kännetecken för HPE101 i sin första version, 

t ex, har minskat under kursplanens revideringar. Vidare har innehållet i den ursprungliga 

planen förskjutits till HPE102 (kursplaneutveckling) respektive HPE103 (pedagogisk 

portfölj). Det har betytt en klarare koncentration för de olika kurserna. Progressionen kan 

enkelt uttryckas som först pedagogisk teori, sedan tillämpning på den egna fakulteten och till 

sist bearbetning av erfarenheterna från tidigare kurser i form av ett konferenspaper eller som 

en fördjupning i en pedagogisk meritportfölj, 

 

Det betyder, som vi framhållit, att det behövs kunskap om pedagogiska teorier för att kunna 

skriva en reflektion i sin pedagogiska meritportfölj, och att de som inte har med sig dessa 

teorier från tidigare studier behöver HPE101 för att kunna formulera sin reflektion. HPE102 

ger också viktiga konkreta kunskaper om hur man skriver kursplaner, vilket kan vara till hjälp 

när man går HPE103. Alla intervjuade deltagare som gått de tre kurserna framhåller att 

HPE102 var den bästa kursen, mest givande, konkret och nyttig. 

 

Många deltagare utnyttjar på så sätt de tre olika kurserna till att undersöka och försöka hitta 

lösningar på problem de själva märkt av i sin undervisning, och följer upp uppgifter från 
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HPE101 på HPE102 och vidare på HPE03, vilket visar att det finns stora möjligheter att göra 

kurserna relevanta och nyttiga för ens eget arbete som lärare.  

 

Den behörighetsgivande pedagogiska utbildningen vid Göteborgs universitet bör därför även 

framöver vara uppdelad på tre separata kurser. Det fördjupar såväl inlärningen som gör det 

möjligt för fler att gå kurserna. Man bör alltså behålla den nuvarande rekommenderade 

studiegången när det gäller de högskolepedagogiska kurserna. Men tanken med den 

rekommenderade studiegången, och på vilket sätt de tre kurserna hör ihop, bör poängteras och 

förklaras än tydligare i beskrivningen av kurserna och vid kursstart för samtliga tre kurser. 

 

Såväl de fakultetsöverskridande (HPE101 och HPE103) som de fakultetsinterna (HPE102) 

kurserna har varit uppskattade därför att diskussioner med kollegor upplevs som väldigt 

givande, både för att man får konkreta tips i undervisningen och för att man lär känna andra 

delar av universitet. Dessa kurser kan i förlängningen starkt bidra till att anställda inom hela 

Göteborgs universitet känner större gemenskap med universitetet som helhet. 

 

Samtidigt kan vi konstatera att studiegången kräver att man har tillräcklig 

undervisningserfarenhet och att man snabbt börjar reflektera över sin egen undervisning om 

man inte har gjort det redan innan. Bland annat mot den bakgrunden kan man förstå att det 

finns kursdeltagare som saknar en kurs som ger omedelbara och handfasta råd att ta till i 

undervisningssituationen. En sådan mer praktisk inriktning har som sagt funnits i tidigare 

kursplaner. De behörighetsgivande kurserna kunde därför kompletteras med en 

orienteringskurs som vänder sig till dem som har mindre undervisningsvana och som har 

behov av stöd och tips i sin undervisning. Vidare påvisade tidigare utvärdering av HPE102 

behov av att de olika fakulteterna gavs möjlighet till kortare orienteringskurser av mer 

praktisk inriktning t ex mot informations- och kommunikationsteknologi eller mot det egna 

fakultetens speciella undervisningsformer och dess utövning i praktiken.  

När det gäller den mer praktiskt tillämpade inriktning som tidigare kursplan för HPE103 gav 

uttryck för kan denna knappast kompletteras med orienteringskurser. Här finns ett annat 

problem som handlar om hur kursdeltagarens individuella utveckling ska ge avtryck i berörd 

institutions verksamhet. Kursplanernas versioner har förändrats så att medan den tidigare 

kursplanen talar om bidrag till institutionens utvecklingsarbete, handlar den nu gällande 

kursplanen om att skriva ett konferenspaper eller något som kan bli del av en pedagogisk 

meritportfölj. Den förra planen hade alltså mer av ett verksamhetsperspektiv i så motto som 

att den aktivt inbegriper institutionens verksamhet i examinationen, medan den senare mer har 

ett individperspektiv och möjlig karriär i sikte. 

I syfte att verkligen kunna få den individuella kompetensutvecklingen att bli en del av 

verksamhetsutvecklingen har vi därför rekommenderat att kursdeltagarna ges möjlighet att 

presentera sitt självständiga arbete på den egna institutionen och att PIL bidrar till att en 

uppföljning sker av hur detta arbete sedan kommit till användning i institutionens verksamhet. 

De behörighetsgivande kursernas kompetensutveckling måste systematiskt in i och tas om 

hand av institutionerna. 

 

Liknande synpunkter ges i den nyss citerade lägesrapporten av PIL.
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 Där framförs att det inte 

räcker med att erbjuda god högskolepedagogisk utbildning. Villkoren för deltagande bör 
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stärkas. Det handlar både om att rekrytera deltagare och att öka genomströmningen på 

kurserna. 

 

Till sist måste därför än en gång starkt rekommenderas att GU avsätter medel som gör det 

möjligt för anställda att följa kurserna på arbetstid. Det vore också bra om fler kursdeltagare 

var tillsvidareanställda, både för kurskvaliteten i sig och för att stärka den pedagogiska 

diskussionen på institutionerna. Att kunna följa kurserna på arbetstid skulle sannolikt öka 

söktrycket och examinationsgraden, höja kurskvaliteten samt innebära ett bättre resultat vad 

gäller kompetens- och verksamhetsutveckling på institutionerna. 
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http://www.pil.gu.se/om_pil


Bilagor 
 

Intervjuguider 

 

Intervjuguide kursansvariga 

 

Presentation 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter när det gäller pedagogik? 

Hur ser du på din uppgift som kursansvarig? 

 

Om kursen HPE103 

 

Berätta om dina tankar med kursen HPE103. 

Vad har du dragit för erfarenheter av de tidigare två kurserna? 

Har kursen förändrats från de tidigare tillfällena? 

 

Hur ser du på deltagarantalet? 

Vilka går? 

Får de kompensation i tid för att gå?  

 

Hur ser du på de högskolepedagogiska kurserna HPE101, 102 och 103 som en helhet? 

Hur ser du på progressionen mellan kurserna? 

 

Hur ser du på det pedagogiska klimatet på GU? 

 

 
Intervjuguide kursdeltagare 

 

Nuvarande anställningsförhållande. 

 

Om kurs HPE103 

 

När gick du kursen? 

Varför valde du att gå HPE103? 

Vad tycker du om HPE103? 

Berätta om upplägget. 

 

Vilka förväntningar hade du på kursen? 

Vad du anser du om kursen generellt? 

Vad var positivt? Negativt? 

Uppfylldes kursplanens lärandemål? 

 

Var kursen relevant? 

Hur var svårighetsgraden? 

Hur var intensiteten? 

 

Var litteraturen relevant? 

Hur var träffarna? 

Hur fungerar det mellan träffarna? 
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Examinationen? 

Har du rekommenderat den till andra? 

 

Vad tycker du om progressionen HPE101. 102 och 103? 

 

Förutsättningar och möjligheter att gå kursen. 

 

Har du haft användning av kursen? 

På vilket sätt? 

 

Kommer det att påverka den pedagogiska verksamheten generellt på din institution?  

Din fakultet? 

 

Har det pedagogiska klimatet förändrats sedan förra året? 

Har fler anställda gått HPE101 och 102? 

 

Sammanfattande omdöme om de högskolepedagogiska utbildningarna vid GU. 


