
 Dnr: L-2008-0034 
 Doss: 23 

 
 

 
 

   

9 maj 2008 
 

Granskning av en tjänsteförslagsnämnds 
prövning av behörighetskravet för lektor 

avseende högskolepedagogisk utbildning:  
ett stickprov 

 

Kristina Edström, KTH Learning Lab 
kristina@kth.se 

 
 



Förord 
Jag är lärare inom den högskolepedagogiska utbildningen på KTH. Där diskuterar vi de 
mål och regler som gäller för högskolan, och den organisation och de processer som 
tillsammans utgör villkoren för utbildningen på KTH. Speciellt har jag kommit att 
intressera mig för tjänstetillsättningens betydelse som strategisk kvalitetsmekanism. 
Tjänstetillsättningsprocessen styr en ständigt pågående förnyelse av fakulteten. 
Långsiktigt skapas möjligheter – eller begränsningar – för KTHs utveckling. Speciellt 
kommer de krav som idag ställs på de sökandes pedagogiska kompetens att långsiktigt 
avgöra fakultetens samlade pedagogiska kompetens, och därmed kvalitén på den 
utbildning vi kan erbjuda om tio år, om tjugo år, om trettio år.  
 
Genom ett litet stickprov granskar jag här prövningen av behörighetskravet avseende 
högskolepedagogisk utbildning. Det besvärliga är nämligen att tjänstetillsättningens 
effektivitet som kvalitetsmekanism ligger i det att varje enskilt fall hanteras väl.  
En lärare som anställs idag kommer att verka på KTH i kanske trettio år framöver. Och 
det är bara just vid anställningstillfället som vi kan sätta villkoret att en lärare ska 
genomgå högskolepedagogisk utbildning. Tjänsteförslagsnämndernas prövning av den 
sökandes behörighet sänder starka budskap i organisationen. Påverkanseffekterna är 
starka -  när behörighetskravet inte upprätthålls händer samma sak som om vi talar om för 
studenterna att ett ämnesområde inte kommer på tentan. 
 
Min granskning bör inte ses som ett påhopp utan faktiskt som ett erkännande av hur 
viktigt det arbete är som utförs av varje ledamot i tjänsteförslagsnämnderna, av varje 
tjänsteman vid Fakultetens kansli, och av varje sakkunnig i varje enskilt ärende. Det 
pågår ett stort och tungt arbete, dag efter dag, år ut och år in. Alla inblandade gör en stor 
insats i den ständigt pågående förnyelsen av KTH. Vi arbetar mot gemensamma mål. 
 
Stickprovet består av åtta utlysta lektorat under år 2007 som hanterats av tjänsteförslags-
nämnden för en av KTHs skolor. Det är inget slumpmässigt stickprov. Skolan är utvald 
därför att ett specifikt ärende, nedan kallat B, kom till min kännedom. De inblandade 
personerna är anonymiserade, eftersom min avsikt inte är att på något vis kritisera någon 
enskild, och i synnerhet inte någon av de åtta lektorerna. Alla handlingar finns 
tillgängliga på mitt kontor för den som vill göra samma granskning som jag har gjort, 
eller granska min granskning. 
 
Jag vill rikta ett särskilt tack till er som läst och kommenterat tidigare versioner av 
rapporten, samt till Ann-Kristin Eklind på Registratorskontoret. 
 

Kristina Edström 



Behörighetskravet högskolepedagogisk utbildning 
Enligt Högskoleförordningen, fjärde kapitlet, ställs tre krav för behörighet till anställning 
som lektor. 
 
7 § Behörig att anställas som lektor [...] är den som har 
1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon 
annan yrkesskicklighet [...], 
2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande 
kunskaper, samt 
3. visat pedagogisk skicklighet. 
 
I KTHs Anställningsordning för lärare, Anställning som lektor, citeras först ovanstående 
bestämmelse i Högskoleförordningen. Därefter preciseras de tre behörighetskraven för 
anställning på KTH. För det andra behörighetskravet, högskolepedagogisk utbildning, 
preciseras omfattningen till 10 poäng (avser gamla poäng, dvs motsvarande 10 veckor 
eller 15 högskolepoäng). Därefter anges vad som avses som motsvarande kunskaper.  
 
Sökande skall ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 10 poäng eller på annat sätt 
förvärvat motsvarande kunskaper. 
 
Med motsvarande kunskaper i högskolepedagogik avses väl dokumenterad kunskap om 
undervisningsformer, metodiska ansatser samt examinations- och utvärderingsformer. 
Dessutom skall den sökande i ansökan kunna påvisa insikt i jämställdhetsfrågor.  

(KTH-Handbok 4, Flik 11.1 Bilaga 2.1) 

 
KTHs Anställningsordning reglerar också villkor för att personer som inte uppfyller 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning ändå ska kunna anställas.   
 
En lektor skall anställas tills vidare, dock längst ett år, om han eller hon inte uppfyller 
behörighetskravet i fråga om högskolepedagogisk utbildning. En sådan anställning får förnyas, 
dock längst ett år. Om lektorn förvärvar behörighet under anställningstiden, skall 
anställningen på begäran av lektorn övergå i anställning tills vidare.  

(KTH-Handbok 4, Flik 11.1 Bilaga 2.1) 

 
I Högskoleförordningen kap 4 anges också möjlighet att av särskilda skäl undanta en 
lektor från behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning: ”Den som inte 
har behörighet vad gäller högskolepedagogisk utbildning skall ändå anses behörig, om 
anställningens innehåll föranleder det eller om det annars finns särskilda skäl.” (HF 4 
kap). Samma bestämmelse återfinns i KTHs Anställningsordning, med en anvisning om 
vad som kan räknas som särskilda skäl.  
 
Ett särskilt skäl till att sökande utan högskolepedagogisk utbildning kan anses behörig är att 
anställningen gäller tidsbegränsat förordnande som gästlektor eller adjungerad lektor. 

(KTH-Handbok 4, Flik 11.1 Bilaga 2.1) 

 



Granskningens omfattning och avgränsningar 
Som stickprov har jag valt att granska tillsättningen av utlysta lektorat på en skola under 
2007. Jag har hittat 8 ärenden under 2007 där en lektor anställts på förslag av 
tjänsteförslagsnämnden. Handlingar i dessa 8 ärenden har rekvirerats från registrator. 
Undersökningen omfattar inte ärenden rörande befordran till lektor, utan är avgränsad till 
utlysta lektorat. 
 
Granskningen enda syfte är att utvärdera om prövningen av de sökandes behörighet 
avseende högskolepedagogisk utbildning (det andra behörighetskravet) gjorts i enlighet 
med bestämmelserna i KTHs Anställningsordning och Högskoleförordningen. 
Undersökningen omfattar inte granskning av behörighetskravet visad pedagogisk 
skicklighet (det tredje behörighetskravet).  
 
Avgränsningen att endast granska bedömningen av behörighetskravet avseende 
högskolepedagogisk utbildning motiveras av att detta bör vara möjligt att i efterhand 
utläsa ur handlingarna. Har den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning bör 
ansökan innehålla kursintyg. Om tjänsteförslagsnämnden i stället gjort bedömningen att 
den sökande har motsvarande kunskaper bör underlaget för den bedömningen också 
finnas i handlingarna. Anvisningarna i KTHs Anställningsordning är ju tydliga att det 
som kan räknas är väl dokumenterad kunskap (och sökande ska i ansökan påvisa). Därför 
kan bedömningen inte basera sig på exempelvis en intervju med den sökande. 
 

Granskning av nämndens bedömning av behörighetskravet avseende 
högskolepedagogisk utbildning 
 
Fyra frågor har ställts till materialet: 

1. Finns något i tjänstens anställningsprofil som antyder att nämnden kan göra 
undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning med åberopande 
av ”särskilda skäl”? 

2. Innehåller ansökan intyg från eller uppgift om genomgången högskole-
pedagogisk utbildning? 

3. Finns underlag för en bedömning av om den sökande har motsvarande 
kunskaper? Det vill säga innehåller ansökan väl dokumenterad kunskap om 
undervisningsformer, metodiska ansatser samt examinations- och utvärderings-
former samt påvisad insikt i jämställdhetsfrågor? 

4. Visar de sakkunniga medvetenhet om behörighetskravet avseende högskole-
pedagogisk utbildning? 

 
Utfallet av dessa frågor har ställts mot nämndens beslut i ärendet. 
 

Ärende A 
 
1. Anställningsprofil 



I anställningsprofilen anges att för tjänsten som lektor i [ämne] föreligger 
behörighetskravet ”genomgången pedagogisk högskolepedagogisk utbildning eller 
motsvarande”. 
Kommentar: I detta anställningsärende finns ingen grund för att göra undantag från 
kravet på högskolepedagogisk utbildning.  
 
2. Högskolepedagogisk utbildning 
Den sökande skriver: ”I have no formal pedagogical education. However, I will naturally 
take the obligatory pedagogical courses providing the employer allocates time.” 
Kommentar: I ansökan finns inga intyg från genomgången högskolepedagogisk 
utbildning. 
 
3. Underlag för motsvarandebedömning 
Den sökande skriver kortfattat (en halv sida) om sin strävan efter hög kvalitet i 
undervisningen, och om sin ambition att aktivt leda och stödja studenter. Det märks att 
den sökande har en positiv attityd till studenter, vilket också styrks av att han 2006 blev 
utsedd till årets lärare av THS sektion för [utbildningsprogrammet], med en motivering 
som innehåller lovord som engagerad, rolig, inspirerande.  
Kommentar: Ansökan visar tydligt att den sökande är en engagerad och inspirerande 
lärare.  Ansökan innehåller däremot inget underlag för att bedöma att den sökande har 
kunskaper motsvarande 10 veckors högskolepedagogisk utbildning, enligt anvisningarna 
i KTHs Anställningsordning (väl dokumenterad kunskap om undervisningsformer, 
metodiska ansatser samt examinations- och utvärderingsformer och påvisad insikt i 
jämställdhetsfrågor). 
 
4. Sakkunnigutlåtanden 
 Det ena sakkunnigutlåtandet avser granskning för oavlönad docentur. Den sakkunniga 

nämner under rubriken Pedagogisk skicklighet att den sökande är en engagerad föreläsare.  
Kommentar: Utlåtandet tar inte upp behörighetskravet avseende högskolepedagogisk 
utbildning, vilket ju inte heller är ett behörighetskrav för docent. Detta väcker frågan 
under vilka villkor det går att använda ett sakkunnigutlåtande som avser docentur för 
tillsättning av ett lektorat, eftersom behörighetskraven är olika. 
 Det andra sakkunnigutlåtandet avser granskning för lektorat. Den sakkunniga börjar 

med att konstatera att hon tagit del av behörighetskraven för lektoratet, men går sedan 
vidare och diskuterar enbart bedömningsgrunderna Vetenskaplig och teknisk skicklighet, 
Pedagogisk skicklighet, samt Förmåga till samverkan. Behörighet enligt kravet avseende 
högskolepedagogisk utbildning tas inte upp i sakkunnigutlåtandet. 
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning  som gäller för tjänsten, och 
om förhållandet mellan behörighetskrav och bedömningsgrunder. 
 
Beslutsprotokoll i tjänsteförslagsnämnden 
”Mot bakgrund av föreliggande handlingar och i ljuset av intervjun diskuteras den 
sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter ingående. I diskussionen tas hänsyn till 
de behörighetskrav och de bedömningsgrunder som fastställs för anställningen. Nämnden 
konstaterar att NN är kvalificerad till anställningen. Nämnden beslutar enhälligt, på 



grundval av den sökandes meriter, de sakkunnigas utlåtanden samt vad som i övrigt 
framkommit vid dagens sammanträde och intervju, att föreslå skolchefen för [skolan] att 
anställa NN som Lektor i [ämne] vid KTH.” 
 
Slutsats: Nämndens beslut bryter mot KTHs Anställningsordning och 
Högskoleförordningen. Ett korrekt beslut hade varit att villkora anställningen, med krav 
att lektorn inom två år genomgår den behörighetsgrundade högskolepedagogiska 
utbildningen. 
 
Not: Lektorn har efter det att anställningen beslutades genomgått kursen LH201V 
Lärande och undervisning, 7,5 hp. 
 

Ärende B 
 
1. Anställningsprofil 
I anställningsprofilen anges att för tjänsten som lektor i [ämne] föreligger 
behörighetskravet ”genomgången pedagogisk högskolepedagogisk utbildning eller 
motsvarande”. 
Kommentar: I detta anställningsärende finns ingen grund för att göra undantag från 
kravet på högskolepedagogisk utbildning.  
 
2. Högskolepedagogisk utbildning  
Kommentar: I ansökan finns inga intyg från genomgången högskolepedagogisk 
utbildning. 
 
3. Underlag för motsvarandebedömning 
På knappt en sida listar den sökande undervisningsuppdrag av okänt omfång, samt anger 
att han deltagit i utvecklingen av ett masterprogram. 
Kommentar: Ansökan innehåller inget underlag för att bedöma att den sökande har 
kunskaper motsvarande 10 veckors högskolepedagogisk utbildning, enligt anvisningarna 
i KTHs Anställningsordning (väl dokumenterad kunskap om undervisningsformer, 
metodiska ansatser samt examinations- och utvärderingsformer och påvisad insikt i 
jämställdhetsfrågor). 
 
4. Sakkunnigutlåtanden 
 Den ena sakkunniga börjar med att diskutera att de sökande ska granskas avseende 

vetenskapliga och pedagogiska kvalifikationer. Den sakkunniga jämför två sökandes 
pedagogiska meriter och placerar NN först. I sakkunnigutlåtandet finns inget som visar 
medvetenhet om behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning. 
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning  som gäller för tjänsten, och 
om förhållandet mellan behörighetskrav och bedömningsgrunder. 
 Den andra sakkunniga nämner att den sökande undervisat över ett brett fält, att han 

handlett examensarbeten och varit med om att utveckla ett masterprogram. Han nämner 



också att den sökande erhållit goda utvärderingar. I sakkunnigutlåtandet finns inget som 
visar medvetenhet om behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning. 
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning  som gäller för tjänsten, och 
om förhållandet mellan behörighetskrav och bedömningsgrunder. 
 
Beslutsprotokoll i tjänsteförslagsnämnden 
”NN anses av en enhällig nämnd som mest kompetent för det utlysta lektoratet i [ämne]. 
När det gäller den pedagogiska behörigheten konstaterar nämnden att NN har omfattande 
pedagogisk erfarenhet. Nämnden konstaterar dock att NN inte genomgått den 
högskolepedagogiska utbildning som därutöver krävs enligt HF 4 kap. Eftersom NN inte 
genomgått högskolepedagogisk utbildning rekommenderar nämnden att han genomgår 
KTH:s högskolepedagogiska kurser om 10 poäng. Nämnden beslutar föreslå skolchefen 
för [skolan] om nedanstående prioritetsordning för anställning som lektor i [ämne]:  
1. NN” 
Vidare ur protokollet: 
”Lärarrepresentanten [namn] godtar rangordningen av de sökande men reserverar sig mot 
beslutet att nämnden endast rekommenderar NN att genomgå KTHs 
högskolepedagogiska kurser. [Lärarrepresentanten] yrkar i stället på att 
anställningen borde villkoras i enlighet med HF 4 kap.” 
 
Slutsats: Det finns inget stöd varken i Högskoleförordning eller anställningsordning 
att ”rekommendera” en lektor att genomgå utbildning. Anställningsordningen anger 
endast möjligheten att, om behörighetskravet inte är uppfyllt, villkora anställningen.  
Nämndens beslut bryter mot KTHs Anställningsordning och Högskoleförordningen.  
Ett korrekt beslut hade varit att villkora anställningen, med krav att lektorn inom två år 
genomgår den behörighetsgrundade högskolepedagogiska utbildningen. 
 
Not: Skolchefen beslutade att anställa lektorn utan villkor. 

Ärende C 
 
1. Anställningsprofil 
I anställningsprofilen anges att för tjänsten som lektor i [ämne] föreligger 
behörighetskravet ”genomgången pedagogisk högskolepedagogisk utbildning eller 
motsvarande”. 
Kommentar: I detta anställningsärende finns ingen grund för att göra undantag från 
kravet på högskolepedagogisk utbildning.  
 
2. Högskolepedagogisk utbildning 
Den sökande har genomgått tre kurser: en äldre, icke poänggivande högskolepedagogisk 
kurs, kursen LH201V Lärande och undervisning, 7.5 hp, samt gick även vid 
ansökningstillfället LH203V Lärande och undervisning i ämnesperspektiv, 7.5 hp. 
Ansökan kompletterades senare med intyg när den senare kursen var fullbordad. 
Kommentar: Den sökande uppfyller väl behörighetskravet avseende högskolepedagogisk 
utbildning. 



 
3. Underlag för motsvarandebedömning 
Kommentar: Eftersom den sökande uppfyller behörighetskravet avseende 
högskolepedagogisk utbildning behöver ingen motsvarandebedömning göras. 
 
4. Sakkunnigutlåtanden 
 Den ena sakkunniga börjar med att särskilt ta upp tjänstens behörighetskrav (basic 

requirements) och konstaterar att den sökande uppfyller kraven på högskolepedagogisk 
utbildning. Därefter värderar hon den sökandes pedagogiska skicklighet och 
vetenskapliga skicklighet. 
Kommentar: Den sakkunniga verkar väl informerad om de behörighetskrav som gäller 
för tjänsten, och hanterar på ett föredömligt sätt både behörighetskrav och 
bedömningsgrunder. 
 Den andra sakkunniga börjar med att räkna upp KTHs kriterier för lektor i engelsk 

översättning (PhD, Research at a high international level, Ability to raise funding for 
research, Dissemination of research results, Ability to lead multidisciplinary research, 
Initiate and conduct teaching at a high level). I hans uppräkning saknas behörighetskravet 
avseende högskolepedagogisk utbildning.  
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning  som gäller för tjänsten, och 
om förhållandet mellan behörighetskrav och bedömningsgrunder. 
 
Beslutsprotokoll i tjänsteförslagsnämnden 
“Mot bakgrund av föreliggande handlingar och i ljuset av intervjun diskuteras de 
sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter ingående. I diskussionen tas hänsyn till 
de behörighetskrav och de bedömningsgrunder som fastställts för anställningen. [...] 
Nämnden beslutar om nedanstående prioriteringsordning för anställning som lektor i 
[ämne]:  
1. NN” 
 
Slutsats: Nämndens beslut är i enlighet med KTHs Anställningsordning och 
Högskoleförordningen, vad avser den sökandes behörighet till tjänsten enligt kravet på 
högskolepedagogisk utbildning.  
 

Ärende D 
 
1. Anställningsprofil 
I anställningsprofilen anges att för tjänsten som lektor i [ämne] föreligger 
behörighetskravet ”genomgången pedagogisk högskolepedagogisk utbildning eller 
motsvarande”. 
Kommentar: I detta anställningsärende finns ingen grund för att göra undantag från 
kravet på högskolepedagogisk utbildning. 
 
2. Högskolepedagogisk utbildning  



Den sökande har genomgått en äldre (2002) högskolepedagogisk kurs på KTH om 2 
veckor. 
Kommentar: I ansökan finns intyg på två veckors högskolepedagogisk utbildning. 
 
3. Underlag för motsvarandebedömning 
På ett par sidor diskuterar den sökande sina undervisningsuppdrag, samt sin syn på 
undervisning. Han nämner huvudsakligen att en lärare ska vara entusiastisk, att 
föreläsning är en effektiv undervisningsform om läraren är väl förberedd och rimligt 
underhållande, och att essäer ger bättre underlag än kryssfrågor i examination. 
Kommentar: Den sökande ger i sin ansökan uttryck för några få och tämligen ytliga 
reflektioner, utan att uppvisa någon nämnvärd högskolepedagogisk kunskap, vilket är 
anmärkningsvärt med tanke på att han har två veckors utbildning. Ansökan innehåller 
inte underlag för att bedöma att den sökande har kunskaper motsvarande 10 veckors 
högskolepedagogisk utbildning, enligt anvisningarna i KTHs Anställningsordning (väl 
dokumenterad kunskap om undervisningsformer, metodiska ansatser samt examinations- 
och utvärderingsformer och påvisad insikt i jämställdhetsfrågor). 
 
4. Sakkunnigutlåtanden 
 Den ena sakkunniga börjar med att konstatera att den sökande är kvalificerad för 

tjänsten. Därefter diskuterar han den sökandes pedagogiska skicklighet: ”Compared to 
some of the other applicants, however, his personal pedagogic ideas are a bit limited, 
particularly if one takes into account that he has taught in two very different academic 
systems (Sweden and Great Britain). One might expect that the British experience would 
have influenced his ideas about teaching more profoundly.” 
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning som gäller för tjänsten, och 
om förhållandet mellan behörighetskrav och bedömningsgrunder. 
 Den andra sakkunniga börjar med att förklara fem kandidater behöriga för tjänsten. 

Han finner att den sökande ”har högskolepedagogisk utbildning”. Därefter diskuteras 
ingående den sökandes vetenskapliga meriter (på 3,5 sida) och pedagogiska meriter (på 
0,5 sida). 
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning som gäller för tjänsten, 
eftersom han har missat att kravet omfattar 10 veckors utbildning. 
 
Beslutsprotokoll i tjänsteförslagsnämnden 
“Alla de tre intervjuade sökande anses ha tillräckliga meriter för anställning som lektor 
vid KTH. [...]  
Nämnden är enig om att NN [...] är den främst meriterade till anställningen. I kraft av sin 
erfarenhet av forskarhandledning och utbildningsledning och sin erfarenhet av att ha 
undervisat i [ämne] för ingenjörer är NN, av de sökande, även den mest pedagogiskt 
meriterade till tjänsten. [...]  
Nämnden beslutar om nedanstående prioriteringsordning för anställning som lektor i 
[ämne]:  
1. NN” 
 



Slutsats: Nämndens beslut bryter mot KTHs Anställningsordning och 
Högskoleförordningen. Ett korrekt beslut hade varit att villkora anställningen, med krav 
att lektorn inom två år kompletterar den behörighetsgrundade högskolepedagogiska 
utbildningen upp till 10 veckor. 
Kommentar: Formuleringen att NN är ”den mest pedagogiskt meriterade” är oroande. Det 
räcker inte att en sökande är den mest meriterade, man måste först uppfylla 
behörighetskraven för tjänsten. 
 

Ärende E 
 
1. Anställningsprofil 
I anställningsprofilen anges att för tjänsten som lektor i [ämne] föreligger 
behörighetskravet ”genomgången pedagogisk högskolepedagogisk utbildning eller 
motsvarande”. 
Kommentar: I detta anställningsärende finns ingen grund för att göra undantag från 
kravet på högskolepedagogisk utbildning. 
 
2. Högskolepedagogisk utbildning  
Kommentar: I ansökan finns inga intyg från genomgången högskolepedagogisk 
utbildning. 
 
3. Underlag för motsvarandebedömning 
Ansökan innehåller en sida om den sökandes pedagogisk erfarenhet och två sidor om 
pedagogiska idéer.  
Kommentar: Den sökandes pedagogiska idéer bedömer jag som värdefulla och relevanta. 
Ansökan innehåller enligt min bedömning ett visst, men kanske inte tillräckligt, underlag 
för att bedöma att den sökande har kunskaper motsvarande 10 veckors 
högskolepedagogisk utbildning, enligt anvisningarna i KTHs Anställningsordning (väl 
dokumenterad kunskap om undervisningsformer, metodiska ansatser samt examinations- 
och utvärderingsformer och påvisad insikt i jämställdhetsfrågor). 
 
4. Sakkunnigutlåtanden 
 Den ena sakkunniga går igenom behörighetskraven för anställning som lektor och 

konstaterar att den sökande inte uppfyller behörighetskravet avseende 
högskolepedagogisk utbildning. ”Dock kan han inte anses uppfylla kravet på 
högskolepedagogisk utbildning. Den pedagogiska skicklighet som den sökande besitter 
ersätter inte pedagogisk utbildning.” Den sakkunniga avslutar med att föreslå den 
sökande för tjänsten med villkoret att genomföra högskolepedagogisk utbildning inom av 
KTH begränsad tid.  
Kommentar: Den sakkunniga verkar väl informerad om de behörighetskrav som gäller 
för tjänsten, och hanterar på ett föredömligt sätt både behörighetskrav och 
bedömningsgrunder. 
 Den andra sakkunniga nämner endast kortfattat den sökandes pedagogiska 

meriter: ”Gjennom sitt seksårige engasjement ved KTH dokumenterer han et 
overbevisende grep om de pedagogiske utfordringer.”  



Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning som gäller för tjänsten. 
 
Beslutsprotokoll i tjänsteförslagsnämnden 
”När det gäller den pedagogiska behörigheten bedömer nämnden att NN visat god 
pedagogisk skicklighet. Nämnden konstaterar dock att NN inte genomgått den 
högskolepedagogiska utbildning som därutöver krävs enligt HF 4 kap.  
En lektor kan anställas tillsvidare, dock längst ett år, om han eller hon inte uppfyller 
behörighetskravet i fråga om högskolepedagogisk utbildning. En sådan anställning får 
förnyas, dock längst ett år. Om lektorn förvärvar behörigheten under anställningstiden, 
ska anställningen på begäran av lektorn övergå i anställning tillsvidare.  
Nämnden beslutar föreslå skolchefen för [skolan] att anställa NN som lektor i [ämne] på 
ovanstående villkor.” 
 
Slutsats: Nämndens beslut är i enlighet med KTHs Anställningsordning och 
Högskoleförordningen, vad avser den sökandes behörighet till tjänsten enligt kravet på 
högskolepedagogisk utbildning.  

Ärende F 
 
1. Anställningsprofil 
I anställningsprofilen anges att för tjänsten som lektor i [ämne] föreligger 
behörighetskravet ”genomgången pedagogisk högskolepedagogisk utbildning eller 
motsvarande”. 
Kommentar: I detta anställningsärende finns ingen grund för att göra undantag från 
kravet på högskolepedagogisk utbildning. 
 
2. Högskolepedagogisk utbildning  
Kommentar: Den sökande har under 2006 genomgått en kortare handledarutbildning på 
KTH (omfattning 4 heldagar). 
 
3. Underlag för motsvarandebedömning 
Ansökan innehåller drygt en sida om den sökandes pedagogiska erfarenhet och två sidor 
om pedagogiska idéer.  
Kommentar: Den sökandes pedagogiska idéer bedömer jag som värdefulla och relevanta. 
Ansökan innehåller enligt min bedömning ett visst, men inte tillräckligt, underlag för att 
bedöma att den sökande har kunskaper motsvarande 10 veckors högskolepedagogisk 
utbildning, enligt anvisningarna i KTHs Anställningsordning (väl dokumenterad kunskap 
om undervisningsformer, metodiska ansatser samt examinations- och utvärderingsformer 
och påvisad insikt i jämställdhetsfrågor). 
 
4. Sakkunnigutlåtanden 
 Den ena sakkunniga skriver att ”hans pedagogiska erfarenhet är betydande, såväl på 

grundutbildningsnivå som på forskarutbildningsnivå” och han “bedömer NN som väl 
kvalificerad för tjänsten med väl tillräcklig vetenskaplig skicklighet, bred pedagogisk 
erfarenhet och med god potential att dynamiskt utveckla ämnesbilden i samråd med 



samhälle och forskningsorgan”. Den sakkunniga tar inte upp behörighetskravet avseende 
högskolepedagogisk utbildning.  
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning som gäller för tjänsten, och 
om förhållandet mellan behörighetskrav och bedömningsgrunder. 
 Den andra sakkunniga börjar med att formulera egna kriterier för sin bedömning: ”Jag 

har givit mig själv följande kriterier för min bedömning (mitt resonemang): Förståelse för 
[ämnesområdet/tillämpningsområdet], Tredimensionellt synsätt, Erfarenhet utanför den 
akademiska världen, Utvecklingsprogram med externa finansiärer, Genusperspektivet.” 
Den sakkunniga tar i sin uppräkning inte upp behörighetskravet avseende 
högskolepedagogisk utbildning. Sakkunnigutlåtandet nämner i förbigående aspekter som 
skulle kunna hänföras till pedagogisk skicklighet men utan att direkt göra en värdering 
(”har utöver det akademiska erfarenheter också som extern föreläsare”, ”jag har deltagit 
vid deras provföreläsningar och efterföljande intervjuer och bedömde dem då som 
likvärdiga”). 
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning som gäller för tjänsten, och 
om förhållandet mellan behörighetskrav och bedömningsgrunder. 
 
Beslutsprotokoll i tjänsteförslagsnämnden 
”Den sökande – NN – som av de två sakkunniga bedöms som tydligt främst behörig för 
lektoratet har, i slutet av mars 2007, prövats för och funnits behörig för professuren inom 
samma ämnesområde. Han har i samband med prövningen till professor även hållit en 
provföreläsning och intervjuats av nämndens ledamöter. [...] 
Nämnden beslutar enhälligt att till chefen för [skolan] rekommendera att anställa NN som 
lektor i [ämne].” 
 
Slutsats: Nämndens beslut bryter mot KTHs Anställningsordning och 
Högskoleförordningen. Ett korrekt beslut hade varit att villkora anställningen, med krav 
att lektorn inom två år genomgår den behörighetsgrundade högskolepedagogiska 
utbildningen. 
 

Ärende G 
 
1. Anställningsprofil 
I anställningsprofilen anges att för tjänsten som lektor i [ämne] föreligger 
behörighetskravet ”genomgången pedagogisk högskolepedagogisk utbildning eller 
motsvarande”. 
Kommentar: I detta anställningsärende finns ingen grund för att göra undantag från 
kravet på högskolepedagogisk utbildning. 
 
2. Högskolepedagogisk utbildning  
Den sökande har gått ett antal kurser:  
- KTHs handledarutbildning, gamla versionen (omfattning några dagar) 



- Creative and Academic Writing in Gender Studies, workshop, juni [årtal] (omfattning 
anges ej) 
- Contents and Methods of Teaching [ämne], workshop, (3 dagar) 
- Morgondagens akademiska ledarskap (MAL), arrangerad av bland annat Lise-Lotte 
Berg, KTH. 
Kommentar: Av ovanstående kurser bör handledarutbildningen och workshoparna 
räknas som högskolepedagogisk utbildning. MAL-programmet faller (enligt muntlig 
överläggning med Lise-Lotte Berg) inte alls inom det högskolepedagogiska området, utan 
är en ledarskapskurs för den akademiska sektorn. Utan ytterligare underlag går det inte 
att se att omfattningen av den sökandes högskolepedagogiska utbildning skulle omfatta 
mer än cirka två veckor. 
 
3. Underlag för motsvarandebedömning 
Den sökande beskriver på knappt tre sidor en gedigen undervisningserfarenhet. I ansökan 
hänvisas dessutom till en pedagogisk portfölj som den sökande ska inkomma med i 
efterhand. Det materialet har jag inte haft tillgång till. 
Kommentar: Den diarieförda ansökan speglar en bred undervisningserfarenhet, och 
innehåller enligt min bedömning ett visst, men möjligen inte tillräckligt, underlag för att 
bedöma att den sökande har kunskaper motsvarande 10 veckors högskolepedagogisk 
utbildning, enligt anvisningarna i KTHs Anställningsordning (väl dokumenterad kunskap 
om undervisningsformer, metodiska ansatser samt examinations- och utvärderingsformer 
och påvisad insikt i jämställdhetsfrågor). 
 
4. Sakkunnigutlåtanden 
 Den ena sakkunniga använder rubrikerna Søknadsmateriale, Søkerens bakgrunn, 

Forskningserfaring, Undervisningserfaring, Formidlingserfaring och Samlet individuell 
vurdering. Under Undervisningserfaring skriver hon: ”NN har solid erfaring innenfor 
undervisning på alle nivåer i [utbildningen], med særlig kompetanse innenfor 
forkningsundervisningen. Hennes evne til å eksperimentere med ulike tenknings- og 
formidlingsgenre gjør henne utvilsomt til en stimulerende forskningsveileder, og hennes 
spenn mellom teori og praksis gjør henne till en svært verdifull person i en [skola], der 
dette forholdet alltid er på spil.” Den sakkunniga nämner inte behörighetskravet avseende 
högskolepedagogisk utbildning i sitt sakkunnigutlåtande. 
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning som gäller för tjänsten. 
 Den andra sakkunniga nämner att den sökande har ”viss högskolepedagogisk 

utbildning”, men han hanterar det inte som en behörighetsgrund. Den sakkunniga 
bedömer att den sökande har ”omfattande och dokumenterad pedagogisk skicklighet, inte 
minst från handledning av forskarstuderande.” 
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning som gäller för tjänsten. 
 
Beslutsprotokoll i tjänsteförslagsnämnden 
”Mot bakgrund av föreliggande handlingar, de sakkunniga yttranden och i ljuset av 
intervjuerna diskuteras de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter. I 
diskussionen tas hänsyn till de behörighetskrav och de bedömningsgrunder som fastställts 



för anställningen. Nämnden konstaterar att NN bäst uppfyller behörighetskraven för 
anställning som lektor i [ämne] vid KTH.  
Nämnden beslutar enhälligt, på grundval av den sökandes meriter, de sakkunnigas 
utlåtanden och av vad som framkommit vid dagens sammanträde att föreslå skolchefen 
vid [skolan] att anställa NN som lektor i [ämne].” 
 
Slutsats: Här väljer jag att inte avge någon bedömning av hur ärendet hanterats. Mitt 
underlag är osäkert, eftersom jag saknar en bilaga. Jag hoppas dock att nämndens beslut 
inte baserar sig på att de ansett den sökandes högskolepedagogiska utbildning vara av 
tillräcklig omfattning. Även om ledarskapskursen MAL skulle räknas som 
högskolepedagogisk utbildning – vilket är felaktigt, och även om den workshop vars 
omfattning inte anges varade under hela juni månad – vilket verkar osannolikt – blir 
omfattningen inte totalt 10 veckor.  
Kommentar: Formuleringen att en sökande är den som ”bäst uppfyller 
behörighetskraven” är oroande. Det kan tolkas som om nämnden inte granskat att kraven 
är uppfyllda, utan bara jämför vilken av kandidaterna som bäst uppfyller dem. 
Granskningen bör i stället göras i två etapper:  
1. Uppfyller den sökande de tre behörighetskraven i Högskoleförordningen/KTHs 
Anställningsordning? 
2. Värdering av de sökandes meriter i ljuset av anställningsprofilens bedömningsgrunder 
och i jämförelse med övriga sökande. 
 

Ärende H 
 
1. Anställningsprofil 
I anställningsprofilen anges att för tjänsten som lektor i [ämne] föreligger 
behörighetskravet ”genomgången pedagogisk högskolepedagogisk utbildning eller 
motsvarande”. 
Kommentar: I detta anställningsärende finns ingen grund för att göra undantag från 
kravet på högskolepedagogisk utbildning. 
 
2. Högskolepedagogisk utbildning  
Kommentar: Den sökande har genomgått 10 veckors högskolepedagogisk utbildning, 
varav 5 veckor är en egenproducerad didaktikkurs vid den sökandes avdelning, och 5 
veckor en högskolepedagogisk kurs vid KTH Learning Lab (LU2, numera nedlagd). 
 
3. Underlag för motsvarandebedömning 
Kommentar: Eftersom den sökande uppfyller behörighetskravet avseende 
högskolepedagogisk utbildning behöver ingen motsvarandebedömning göras. 
 
4. Sakkunnigutlåtanden 
 Den ena sakkunniga konstaterar att samtliga kandidater har någon formell pedagogisk 

utbildning, men det framgår inte om hon vet att det är ett behörighetskrav med 10 veckor 
högskolepedagogisk utbildning. 



Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning som gäller för tjänsten. 
 Den andra sakkunniga börjar med att beskriva KTHs bedömningsgrunder (evaluation 

criteria) som vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Under sin bedömning av den 
sökandes pedagogiska skicklighet nämner han den sökandes högskolepedagogiska 
utbildning, dock utan att det framgår om han vet att det är ett behörighetskrav. 
Kommentar: Den sakkunniga verkar inte vara tillräckligt informerad om 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning som gäller för tjänsten. 
 
Beslutsprotokoll i tjänsteförslagsnämnden 
”Nämnden beslutar enhälligt, på grundval av de sökandes meriter, de sakkunnigas 
utlåtanden samt av vad som i övrigt framkommit vid dagens sammanträde och intervjuer 
att föreslå skolchefen för [skolan], nedanstående prioriteringsordning för anställning som 
Lektor i [ämne] vid KTH.  
1. NN” 
 
Slutsats: Nämndens beslut är i enlighet med KTHs Anställningsordning och 
Högskoleförordningen, vad avser den sökandes behörighet till tjänsten enligt kravet på 
högskolepedagogisk utbildning.  
 



Sammanställning av resultatet 
 
Ärende Har anställningsordningen följts? 

A Nej 
B Nej 
C Ja 
D Nej 
E Ja 
F Nej 
G Avstår från bedömning 
H Ja 

 
Det sammanlagda resultatet är att  
 i tre ärenden (C, E och H) var besluten i enlighet med anställningsordningen,  

o i två av dessa ärenden (C och H) därför att de sökande uppfyllde 
behörighetskravet avseende högskolepedagogisk utbildning  

o i ett av dessa ärenden därför att anställningen villkorades (E) 
 i fyra ärenden (A, B, D och F) är besluten i strid med anställningsordningen (och 

därmed även Högskoleförordningen).  
Därutöver finns ett ärende som inte har kunnat bedömas (G). 
 
Det är anmärkningsvärt att nämnden endast i ett ärende (E) har använt sig av möjligheten 
att villkora tjänsten. Med tanke på att många sökande inte hade erforderlig 
högskolepedagogisk utbildning för att uppfylla behörighetskravet är villkorad tjänst en 
möjlighet som borde ha använts i ytterligare fyra ärenden (A, B, D och F).  
 
Ärende B framstår som särskilt graverande. Här finns en ledamot som argumenterat för 
ett korrekt beslut, men nämnden fattar ändå ett beslut som strider mot Anställnings-
ordning och Högskoleförordning. 
 

Kommentar 
Det finns skäl för Fakultetsnämnden, på vars delegation tjänsteförslagsnämnderna utför 
sitt uppdrag, att reflektera över och diskutera resultatet av denna granskning.  
 
Först och främst väcks frågan hur representativt resultatet är. Eftersom granskningen inte 
är gjord på ett slumpmässigt stickprov finns ingen anledning att se den som representativ. 
Förhållandena kan se helt annorlunda ut på andra skolor. Det vore tämligen enkelt att 
utvidga den föreliggande undersökningen så att vi får ett faktaunderlag som gäller 
samtliga KTHs skolor. Det kan också vara intressant att jämföra med andra lärosäten – är 
det bara KTH som inte klarar av att följa Högskoleförordningen, är det bara de tekniska 
högskolorna eller är det ett nationellt problem? 
 
Det vore även intressant att veta hur trenden ser ut. Sker det en långsam förbättring av 
nämndens förmåga att hantera sitt uppdrag? Skulle resultatet bli ännu sämre om vi 



granskar de ärenden som hanterades 2006? Här måste vi konstatera att behörighetskravet 
avseende högskolepedagogisk utbildning redan har gällt under många år. Utvecklingen 
verkar ha gått långsamt hittills och det finns ingenting som tyder på att problemet 
kommer att växa bort av sig själv. 
 
Ur ett ingenjörsmässigt perspektiv är alltid det mest intressanta vad man kan göra åt ett 
problem. En liten del av problemet kan kanske förklaras med att reglerna inte är 
tillräckligt kända. Därför är utbildnings- och informationsinsatser åtgärder som bör vidtas. 
Det går att på flera sätt göra uppdraget tydligare för de sökande, för de sakkunniga, för 
tjänstemän, och för ledamöter i nämnderna (lärarrepresentanter, doktorandrepresentanter 
och studeranderepresentanter). Till sist tror jag ändå att det som behövs mest är 
regelbunden granskning och uppföljning av arbetet, samt ett strategiskt ledarskap när det 
gäller bemanningen av nämnder. 
 

Åtgärdsförslag 
Jag vill förslå Fakultetsnämnden att överväga följande åtgärder: 
 
 förtydliga KTHs anställningsordning avseende behörighetskrav och 

bedömningsgrunder. Exempelvis bör det markeras att behörighetskravet om 
högskolepedagogisk utbildning är ett eget separat behörighetskrav, skilt från kravet på 
pedagogisk skicklighet. (Det är exempelvis lämpligt att sätta en mellanrubrik 
Högskolepedagogisk utbildning i KTH-Handbok 4, Flik 11.1 Bilaga 2.1) 
 utfärda tydliga instruktioner till sakkunniga (svensk och engelsk version)  
 erbjuda kompetensutveckling till ledamöter i tjänsteförslagsnämnder 
 förtydliga vad som kan räknas som motsvarande kunskaper, och under vilka former 

motsvarandebedömningen kan göras (krav på dokumentation etc). Det är lämpligt att 
knyta motsvarande kunskaper till de nationella målen för den behörighetsgivande 
högskolepedagogiska utbildningen. SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(vari KTH ingår), utfärdade rekommendationer 2005 (återges i bilaga 1). 
 regelbundet granska att sakkunnigutlåtanden innehåller bedömning i enlighet med 

samtliga behörighetskrav som gäller för tjänsten 
 regelbundet granska att tjänsteförslagsnämndernas beslut är i enlighet med KTHs 

Anställningsordning och Högskoleförordningen 



 Bilaga 1 

Nationella mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk 
utbildning antagna av SUHF 2005-11-17 
 
Förkunskaperna utgörs av krav på examen från grundläggande högskoleutbildning. 
 
Omfattning 
Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik omfattar sammanlagt minst 
10 veckors heltidsstudier. 
 
Mål 
Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningens övergripande mål är: 
• att kursdeltagaren skall ha utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 
grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan. 
 
Detta innebär att kursdeltagaren skall ha utvecklat 
• kunskaper om studenters lärande i högre utbildning utifrån teori och forskning med 
utbildningsvetenskaplig relevans, 
• förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera forskningsanknuten 
högskoleutbildning inom det egna kunskapsområdet och att stödja individers och 
gruppers lärande, 
• ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen och till värdegrundsfrågor, 
såsom vetenskaplighet, demokrati, jämställdhet och likabehandling i högre utbildning, 
• kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning, 
• förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt 
relevanta forskningsresultat som grund för utveckling av utbildningen och av den egna 
professionen, 
• och redovisat ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom 
det egna kunskapsområdet relaterat till utbildningsvetenskaplig teori och forskning. 
 


