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1 Sammanfattning  

Uppsala universitet skapar förutsättningar för förstklassig utbildning, genom att främja 

och befästa universitetslärarnas vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. Tillgängliga 

karriärvägar skapar starka incitamentsstrukturer, som påverkar redan anställdas val och 

prioriteringar. Det föreliggande projektet belyser därför policy och praxis för befordran, 

och det stöd som ges för utveckling. Projektet har ett särskilt fokus på pedagogisk 

skicklighet, men den bredare akademisk skickligheten, som innefattar vetenskaplig 

skicklighet och exempelvis ledningsskicklighet, berörs också. 

En genomgång av forskning kring pedagogisk skicklighet samt akademiska 

incitamentssystem och bedömningar ligger till grund för ställningstagandena i denna 

rapport, liksom analyser av policydokument från Uppsala universitet, intervjuer av 

ledamöter i rekryteringsgrupper, prefekter och studenter, samt enkäter besvarade av 

nyligen befordrade universitetslektorer och professorer. 

Det finns mycket i universitetets stödverksamhet och befordransprocesser som fungerar 

väl, och bör vårdas. Samtidigt finns skäl till vidareutveckling. Fakulteternas olikheter 

ger goda möjligheter till ömsesidigt lärande. Projektet har identifierat några områden 

som särskilt bör beaktas.  

Se över och tydliggör kriterier för befordran. Genomtänkta kriterier för bedömning 

av skicklighet ses av verksamma inom Uppsala universitet som väsentliga för 

bedömningsprocesser av hög kvalitet. De ger riktning för de presumtiva sökande, och 

bidrar till rättssäkerhet och likabehandling. 

Satsa på befordransprocesserna. Det lönar sig att genomföra noggranna 

utvärderingar, som bör inkludera intervjuer och inblick i den pedagogiska praktiken, 

exempelvis via provföreläsningar eller auskultation. Fakulteterna bör på olika sätt 

säkerställa att ledamöterna i de relevanta bedömningarna bereds möjlighet att avsätta 

tillräckligt mycket tid för detta. Vidare fordras en livaktig kollegial diskussion om 

bedömning av pedagogisk skicklighet, där även studenterna är delaktiga, eftersom 

många av de intervjuade ansåg att den pedagogiska skickligheten är svårbedömd.  

Säkerställ kvaliteten i de sakkunnigas utlåtanden. Sakkunniga behöver självfallet 

väljas med omsorg och få goda förutsättningar för att göra sina bedömningar, bland 

annat genom att uppdragen klargörs. Genom återkoppling kan universitetet bidra till 

utveckling av bedömarkompetensen. Sakkunniga bör också användas långt in i 

bedömarprocessen. 

Begränsa antalet söktillfällen. När flera bedömningar i relation till givna kriterier kan 

göras samtidigt, kan rättssäkerheten och likabehandlingen öka, liksom den kollegiala 

bedömningens kvalitet.  

Öka stödet för att utveckla och visa pedagogisk skicklighet. Institutioner och 

fakulteter bör se över det individuella stödet för utveckling och kompetensuppbyggnad. 

Tillgång till ämnesdidaktiska och andra disciplin- eller yrkesanknutna 

universitetspedagogiska utbildningar saknas eller är för få på många fakulteter. Vidare 

bör seminarier eller kurser om pedagogiska portföljer anordnas centralt, som en möjlig 

väg för att öka lärarnas reflektioner kring sin pedagogiska praktik och därigenom ge 

bättre underlag för bedömning.  
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2 Bakgrund och syfte 

Universitetet skapar förutsättningar för studenters lärande genom att främja och befästa 

lärarnas vetenskapliga och pedagogiska skicklighet; kvalificerade universitetslärare är 

avgörande för att universitetet ska kunna bedriva förstklassig utbildning.  

Den framtida akademin formas i hög utsträckning av anställnings- och 

befordransprocesser, i vilka universitetslärare väljs ut och lyfts upp. Kriterier och 

processer för bedömning av kvalifikationer och utvecklingspotential vid rekrytering och 

befordran ska vara specifika, relevanta, transparenta och tillförlitliga, oavsett om de 

avser bedömning av forsknings-, utbildnings-, samverkans-, eller ledarskapsmeriter, 

administrativa meriter eller personlig lämplighet.a Policy och praxis för befordran till 

universitetslektor och professor skapar incitamentsstrukturer som påverkar 

universitetsadjunkter, biträdande universitetslektorer och universitetslektorer som vill 

vidare i karriären. Det krävs även specifika insatser som befrämjar utvecklingen av 

skickligheter, exempelvis krävs tillgång till kurser, seminarier, pedagogiska fora och 

individanpassat stöd för en förstklassig utbildning.  

Hur universitetslektorat tillsätts varierar mellan vetenskapsområden och fakulteter (som 

nedan ges den gemensamma beteckningen fakulteter) men många av universitetets 

universitetslektorat tillsätts numera genom befordran av biträdande universitetslektorer. 

Vidare är befordran från ett universitetslektorat en vanlig väg till professur. Den 

framtida akademin formas alltså bland annat genom befordransprocesser.  

Rekryteringen av biträdande universitetslektorer sker ofta i stor konkurrens, vilket 

borgar för hög kvalitet. Det är främst den vetenskapliga skickligheten som bedöms; den 

pedagogiska skickligheten är sällan väl utvecklad, eftersom ansökan till biträdande 

universitetslektor måste ske senast fem år efter disputation, år som många använder för 

att skaffa sig en postdoc-erfarenhet utomlands, ofta med begränsade möjligheter till 

pedagogisk meritering. Det blir därför väsentligt att ge stöd för, och ställa krav på, 

utvecklande av pedagogisk skicklighet inför befordran till universitetslektor, för att 

undervisningsuppdraget ska prioriteras under tiden som biträdande universitetslektor.  

För en fortsatt utveckling av väsentliga akademiska skickligheter hos 

universitetslektorer är det också av största vikt att skarpa verktyg finns för att bedöma 

alla relevanta aspekter, inklusive den pedagogiska skickligheten, vid befordran till 

professor.  

Det föreliggande projektet har undersökt hur nuvarande policy och praxis för befordran 

vid de olika fakulteterna ser ut samt vilket stöd biträdande universitetslektorer och 

universitetslektorer får, och skulle behöva, för att utveckla sin akademiska skicklighet. 

Perspektiven har vidgats genom en omvärldsanalys, innefattande både forskning och 

exempel från andra lärosäten. Dessa underlag har utmynnat i förslag till möjlig 

vidareutveckling av policy, praxis och stöd.  

                                                 

a Mål och strategier för Uppsala universitet, Fastställda av konsistoriet 2019-1-12, UFV 2018/641 
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Samordning har skett med översynen av universitetets anställningsordning, till vilken 

konkreta förslag till förändringar har givits. Vidare har avstämningar gjorts med det 

parallella kompetensprojektet Karriärvägar.  

 

3 Projektorganisation 

Uppdragsgivare: Rektor Eva Åkesson 

Projektägare: HR-direktör Eliane Forsse 

Projektledare: Maja Elmgren 

Styrgrupp: Caroline Sjöberg, universitetsdirektör (ordförande), Tora Holmberg, 

vicerektor vetenskapsområdet för Humaniora och Samhällsvetenskap (HumSam), Mats 

Larhed, vicerektor vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci (MedFarm), Johan 

Tysk, vicerektor vetenskapsområdet för Teknik och Naturvetenskap (TekNat), Eliane 

Forsse, HR-direktör, Åsa Kettis, avdelningschef avdelningen för kvalitetsutveckling 

Projektgrupp: Projektgruppen består av en lärarrepresentant per vetenskapsområde, en 

sakkunnig från respektive områdeskansli samt en studentrepresentant. 

Lärarrepresentanter: professor Eva Tiensuu Janson från MedFarm, professor Folke 

Tersman från HumSam och professor Hanna Johannesson från TekNat. Sakkunniga från 

områdeskanslierna: Maria Andersson från HumSam, Jenny Carlsson från MedFarm och 

Julia Ternhag från TekNat. Studentrepresentant: Fanny Karlström utsedd av 

kårsamverkan.  

Tidplan: 2020-01-01 – 2020-12-31 

 

4 Kunskapsunderlag 

I detta projekt har vi (främst projektledaren) genom studier av dokument och dialog 

med verksamma inom organisationen samlat kunskap om nuvarande policy och praxis, 

reflektioner kring dessa och tankar om önskvärd förändring. Vidare har projektledaren 

gjort en omvärldsanalys omfattande såväl forskning om pedagogisk skicklighet, 

akademins incitamentssystem och bedömningspraktiker, som policy från andra 

lärosäten i Sverige.  

Universitets anställningsordning samt alla fakulteters regler och riktlinjer för befordran 

har samlats in och analyserats. Tillgången till universitetspedagogiska och 

ämnesdidaktiska kurser har undersökts. Åtta fokusgruppsintervjuer, varav fem med 

rekryteringsgrupper, en med studentrepresentanter och två med prefekter, har 

genomförts. Via enkäter har synpunkter från befordrade lektorer och professorer 

samlats. De senaste årens sakkunnigutlåtanden i befordringsärenden har insamlats, och 

stickprov har lästs. Kvantitativa data om befordran har insamlats. Resultaten från dessa 

studier av policy och praxis vid Uppsala universitet behandlas i avsnitt 6 Inblick. 

Ett trettiotal artiklar och rapporter ansågs särskilt värdefulla som bakgrund, och en 

sammanställning av dessa finns, liksom något om andra lärosätens policydokument i 

avsnitt 7 Utblick. 
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I arbetet har projektgruppen fungerat som stöd och rådgivare till projektledaren, och 

kommit med inspel och synpunkter. 

 

5 Råd och rekommendationer 

Det finns mycket i universitetets stödverksamhet och befordransprocesser som fungerar 

väl och bör vårdas. Kriterier och arbetssätt kan dock alltid utvecklas och förnyas, vilket 

har resulterat i följande råd och rekommendationer.  

5.1 Se över och tydliggör kriterier för befordran 

Fakulteters kriterier för skicklighet vid befordran bör ses över. Eftersom det vid 

befordran inte föreligger en konkurrenssituation bör innebörden av lektors- respektive 

professorskompetens definieras, vilket bland annat lyfts fram i historisk-filosofiska 

fakultetens  regelverk. En befordran bör motsvara en lyckad rekrytering, och ribban för 

befordran bör därmed läggas på en sådan nivå. Det är därför lämpligt att skriva särskilda 

kriterier för befordran, och inte enbart hänvisa till kriterier vid anställning. 

Tydliga och genomtänkta kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet är 

väsentliga för att upprätthålla bedömningsprocesser av hög kvalitet. Detta lyfts fram av 

fokusgrupperna, och har stöd i forskning om bedömning inom högre utbildning.. 

Välformulerade kriterier bidrar också till rättssäkerhet och likabehandling. De ger 

vidare stöd för de presumtiva sökande, vilket vissa i våra enkäter ansåg som 

betydelsefullt.  

Tydlighet ska dock inte förväxlas med enkel mätbarhet; det är skicklighet som ska 

bedömas, och den låter sig inte enkelt kvantifieras.  Det krävs ett omsorgsfullt arbete för 

att konkretisera vad skicklighet innebär och vilka krav som kan ställas. I detta finns 

behov av såväl kvantitativa som kvalitativa mått. 

I högskoleförordningens 4 kap. 3 § och 4 § fastslås att pedagogisk skicklighet är ett krav 

för behörighet att anställas som professor respektive lektor. Anställningsordningens 

texter om pedagogisk skicklighet lägger en grund för fakulteternas förtydliganden, men 

behöver kompletteras med fakultetsspecifika texter.  

Olika delar av universitetet har olika behov, och detta ska få utrymme i de olika 

policydokumenten. Vår analys av policytexter och intervjuer med rekryteringsgrupper 

ger emellertid inte vid handen att det främst är de olikartade behoven som ligger till 

grund för de stora nuvarande skillnaderna. Vissa fakulteter hänvisar nästan enbart till 

universitetets anställningsordning, men där klargörs inte ribban för befordran. Andra 

fakulteter har tydligare kriterier. Oavsett vilket, behöver befintliga kriterier ses över och 

nya tas fram bland annat för att tydliggöra kvalitativa aspekter.  

Vi förordar kriterier som medger en mer holistisk bild inom varje bedömningsområde, 

snarare än ett antal enskilda ribbor som ska bockas av, eftersom alla lärare inte kan vara 

skickliga på samma sätt. Ett intressant exempel är ett pågående arbete på TekNat, där 

flera nivåer anges för varje kriterium, och den slutliga bedömningen blir en funktion av 

alla kriterier, vilket tillåter avvägningar mellan de olika kriterierna. (Motsvarande är 

redan genomfört för den vetenskapliga skickligheten.) 
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Kriterierna bör bygga på forskning och beprövad erfarenhet om pedagogisk skicklighet, 

och därmed tydliggöra vilka kvaliteter som behövs för att på bästa sätt bidra till goda 

utbildningar och framtida studenters lärande. För att öka kriteriernas kvalitet bör de tas 

fram i kollegiala samtal inom och mellan fakulteter, och informeras av utblickar mot 

andra lärosäten. Lärdomar kan också dras från formuleringen av kriterier för excellenta 

lärare, som tar upp kvalitativa aspekter i högre grad än kriterier för anställning och 

befordran; nivån på kraven behöver dock anpassas för att fungera.  

5.2 Satsa på befordransprocesserna   

Befordransprocesserna måste göras med största omsorg och få ta de resurser som krävs, 

eftersom de befordrade lärarna i hög utsträckning formar universitetets framtid; 

befordran till lektor ger en ny tillsvidareanställd universitetslärare, och befordran till 

professor upphöjer en lärare till en position med större möjlighet till makt och 

inflytande. Tveksamma beslut kan leda till att avsevärda resurser krävs i senare skede. 

En noggrann utvärdering är därmed en god investering.  

Använd intervjuer. Intervjuer bör användas för att bättre bedöma de kvalitativa 

aspekterna av pedagogisk skicklighet och andra skickligheter i ansökan, samt för att 

säkerställa autenticitet, alltså att varje ansökan speglar den sökandes egen pedagogiska 

tankar och reflekterande praktik. Intervjuer görs regelmässigt vid befordran exempelvis 

på TekNat och historisk-filosofiska fakulteten, men på de flesta håll endast vid 

anställning. Rekryteringsgrupper och anställningsberedningar menade att det ofta är 

svårt att bedöma kvalitativa aspekter av den pedagogiska skickligheten och ibland även 

av den vetenskapliga. Intervjuer kan underlätta bedömningarna av de kvalitativa 

aspekterna av respektive skicklighet. Detta skulle också minska skillnaderna mellan 

dem med och utan nära kontakt med personer i rekryteringsgruppen och 

anställningsberedningen, och därmed öka likabehandlingen. Vidare ger intervjuer en 

önskvärd tyngd åt processen. 

Skaffa inblick i undervisningsskickligheten. Bedömningsprocessen bör ge inblick i 

undervisningsskickligheten, alltså den del av den pedagogiska skickligheten som 

kommer till uttryck i det direkta mötet med studenterna. Undervisningsskicklighet kan 

delvis utläsas ur medskickade sammanställningar av kursvärderingar och intyg från 

pedagogiska ledare, men det finns skäl för fakulteterna att överväga kompletterande 

former för hur detta kan göras. På juridiska fakulteten finns interna pedagogiska 

sakkunniga som ska observera läraren i verkliga undervisningssituationer. På TekNat 

används provföreläsningar för befordran till lektor. Dessa inblickar uppfattades som 

värdefulla, och särskilt viktiga av studentrepresentanterna. 

Ett skäl som angavs av vissa fakulteter för att inte ha intervjuer och pedagogiska prov, 

var att de sökande var kända lokalt. Direkt insyn i undervisningspraktiken är dock inte 

så vanlig, och det är troligen snarare andra delar av den pedagogiska skickligheten som 

är synlig för kollegorna. Det är inte heller självklart att de som ska göra bedömningen 

har egen insyn, även om kollegor eventuellt har det. 

Provföreläsningar kan kritiseras, och gjordes så i någon intervju, eftersom de enbart ger 

en inblick i en begränsad del av undervisningsskickligheten, som i sin tur är en 

begränsad del av den pedagogiska skickligheten. Föreläsningar är inte heller den 
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självklart viktigaste undervisningsformen, och insikt i annan praktik kan vara väl så 

angelägen. Vi menar emellertid att undervisningsskickligheten är en central del av den 

pedagogiska skickligheten, och att pedagogiska prov av något slag bör användas, som 

komplement till övriga underlag för bedömning.  

Ledamöterna i rekryteringsgrupperna måste få möjlighet att avsätta tillräckligt 

mycket tid för att på bästa sätt utföra sina uppdrag. Akademin bygger på kollegialitet 

där alla bidrar till det inre arbetet och där uppdrag genomförs i en generös anda. 

Samtidigt måste vissa uppdrag få ta tid, som ibland överstiger det som kan göras på 

sidan om.  

Fakulteterna bör därför överväga att avsätta tid för väl valda personer att arbeta med 

anställning och befordran. Ett alternativ är att dela upp de olika bedömningarna på olika 

nämnder eller arbetsgrupper, som kan fokusera på olika typer av bedömningar, så att 

dessa kan göras med tillräcklig omsorg. En uppdelning mellan olika grupper kräver en 

dialog dem emellan, för att åstadkomma samsyn. 

Utveckla den interna bedömarkompetensen. I våra intervjuer framkom att många 

ansåg att den pedagogiska skickligheten är svårbedömd. Detta gällde särskilt de 

kvalitativa aspekterna. En livaktig kollegial diskussion om bedömning av pedagogisk 

skicklighet behövs därför. Seminarier, utbildningar och andra insatser skulle kunna öka 

universitetets interna bedömarkompetens. I detta tankeutbyte är det väsentligt att 

studentrepresentanter får en tydlig plats, eftersom de upplever diskussionen om kriterier 

och bedömning som bristfällig. Önskemål om utbildning om bedömning av pedagogisk 

skicklighet direkt riktad till studenter framfördes också. 

Forskning om kollegial bedömning, inte minst om bedömning av pedagogiska 

portföljer, kan ligga till grund för dialogen. Utbyte mellan olika bedömargrupper inom 

universitetet skulle bidra till att omvandla enskildas erfarenheter till beprövad 

erfarenhet. Kunnande från den nationella kursen Att bedöma pedagogisk skicklighet kan 

också tillvaratas.  

5.3 Säkerställ kvaliteten i de sakkunnigas utlåtanden 

Externa sakkunniga är essentiella, genom att de bidrar med oberoende granskningar som 

ger underlag för beslut. Våra intervjuer visade på deras betydelse, men pekade också på 

att utlåtandenas kvalitet varierade, särskilt vad gäller pedagogisk skicklighet. Detta ger 

anledning att vidta åtgärder.  

Klargör uppdraget. Tillhandahåll genomtänkta kriterier och förklarande texter som 

stöd. Se till att det tydligt framgår att de sakkunniga vid en befordringsansökan 

förväntas bidra med en skarp granskning, inte enbart bekräfta ett inofficiellt beslut. 

Särskilt för akademiker långt från den svenska kontexten kan det vara svårt att förstå 

vad som ska bedömas. Svenska och andra nordiska sakkunniga ansågs i intervjuerna 

ofta ge mer användbar information om den pedagogiska skickligheten än sakkunniga 

utanför Norden, vilket innebär att information till sakkunniga utanför Norden kan 

behöva ägnas extra omsorg.  

Ge återkoppling till sakkunniga. De bör alltid få besked om utfallet när beslut är 

fattat, så att de kan stämma av sin bedömning mot universitetets ställningstagande. 

Helst bör användbara, välformulerade och genomtänkta utlåtanden uppmärksammas, för 
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att bedömarna ska få insikt i vad som fungerar väl för mottagarna. Ibland behöver 

sakkunnigutlåtande kompletteras genom samtal eller ytterligare skriftlig information. I 

fall då detta av tidsskäl ej låter sig göras, behöver budskapet om att utlåtandet inte var 

tillfyllest ändå förmedlas.  

Satsa på de sakkunniga. Intervjuerna pekade på den viktiga funktionen sakkunniga 

fyller, men också svårigheter att få tag på sakkunniga och problem med bristfälliga 

utlåtanden. Ersättningsnivån visar vilken vikt universitetet lägger vid granskningen, och 

den bör därför vara minst i nivå med andra lärosätens. Man bör också överväga och i 

högre grad använda möjligheten att ge högre ersättning till dem som lämnar in i tid, för 

att undvika fördröjningar av processen. Att investera i bedömningen kommer rimligen 

att löna sig. 

Välj sakkunniga med omsorg. Utlåtanden uppvisar stora variationer avseende den 

pedagogiska skickligheten; särskilt de kvalitativa aspekterna förefaller vara svåra för 

sakkunniga att bedöma. Granskningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska 

göras med samma omsorg, men intervjuerna, våra stickprov bland utlåtandena och 

forskning tyder på att så inte alltid är fallet. 

Större ansträngningar bör därför göras för att finna sakkunniga med tillräcklig 

bedömarkompetens. Detta kan kräva att sakkunniga väljs på annat sätt än i dag. Vi 

förordar sakkunniga som kan ge helhetsperspektiv genom att bedöma både vetenskaplig 

och pedagogisk skicklighet, och menar att bedömarkompetensen vad gäller pedagogisk 

skicklighet är lika väsentlig som kompetensen att bedöma vetenskaplig skicklighet. 

Pedagogisk skicklighet anses dock av många svårare att bedöma, vilket ställer stora 

krav på bedömarkompetensen. Om kompetenta bedömare av pedagogisk skicklighet 

saknas inom det specifika forskningsområdet, kan det ibland behövas att leta efter en 

sakkunnig inom närliggande discipliner, för att kvaliteten i såväl forskning som 

pedagogisk verksamhet ska kunna bedömas. Fakulteterna bör troligen i flera fall inta en 

mer aktiv roll i valet av sakkunniga. Nu sker det egentliga valet ofta på institutionsnivå, 

men fakulteterna skulle också kunna bidra till att samla kunskap om brett kompetenta 

sakkunniga. Erfarenheter från juridiska fakulteten, som använder interna pedagogiska 

sakkunniga, liksom från lärosäten som använder särskilda externa bedömare för den 

pedagogiska skickligheten, bör tas tillvara, för att undersöka vilken bedömarkompetens 

som är mest givande.  

Använd de externa sakkunniga långt in i processen. Genom att ha med sakkunniga i 

diskussionen inför beslut, kan frågor om ställningstaganden i utlåtandena förklaras. 

Goda erfarenheter fanns av att låta sakkunniga vara med under intervjuer och 

pedagogiska prov, där sakkunniga själva kan få en fördjupad bild, som sedan kan ge 

bidrag i den efterkommande diskussionen. En tydlig gräns ska självfallet dras: 

sakkunniga ska inte vara med när beslut om befordran sker.  

5.4 Begränsa antalet söktillfällen 

Fakulteterna bör överväga att ha gemensamma ansökningstillfällen för befordran till 

professor, samt befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor, lämpligen en 

gång per år eller en gång per termin.  
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Genom att behandla inkomna ansökningar samtidigt kan rättssäkerheten och 

likabehandlingen öka. Den kollegiala bedömningens kvalitet ökar när flera bedömningar 

i relation till givna kriterier kan göras samtidigt, vilket också bidrar till utveckling av en 

högre bedömarkompetens. Vidare kan en samlad process bidra till enklare och mer 

enhetlig handläggning. Gemensamma ansökningstider medger också seminarier i 

lämplig tid där presumtiva kandidater får diskutera bedömningskriterier, 

ansökningsförfarandet och bedömningsprocessen, och därmed får stöd att relatera 

kraven till den egna kompetensen. Goda erfarenheter finns från MedFarm som tillämpar 

detta för befordran till professor och för befordran från universitetsadjunkt till 

universitetslektor. Motsvarande görs också på flera fakulteter för ansökan om att bli 

antagen som excellent lärare.  

Bäst vore om all hanteringen kunde ske synkront, så att också besluten kunde fattas vid 

samlade tillfällen. Detta bör därför eftersträvas, men låter sig inte enkelt göras. En 

förutsättning är att sakkunniga kan fås att lämna in sina utlåtanden i tid.  

En samtidig hantering för befordran från biträdande universitetslektor till 

universitetslektor, skulle ge likartade fördelar, men detta låter sig inte göras, eftersom 

tiden för ansökan behöver anpassas till den tidsbegränsade anställningens slut. 

5.5 Öka stödet för att utveckla och visa pedagogisk skicklighet  

År av utveckling föregår bedömningsprocesserna. Framåtskridande under dessa beror i 

hög grad på vilket stöd som ges och vilka möjligheter som öppnas. Möjligheten till 

befordran ansågs i prefektintervjuer och enkäter till de nyligen befordrade att ha en viss 

positiv påverkan, men det är väl så viktigt att kraven motsvaras av en god miljö med 

lämpligt stöd. 

Institutioner och fakulteter bör se över det individuella stödet för utveckling och 

kompetensuppbyggnad. Det förefaller, utifrån våra enkäter till befordrade, vara ganska 

stora skillnader inom universitetet. Ett gott stöd är inte enbart bra för individerna utan är 

strategiskt viktigt för att ge bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för universitetet. 

Särskilt biträdande universitetslektorer behöver ett ökat stöd. Främst är det ett mer 

individuellt och verksamhetsnära stöd som efterfrågas. Både prefekter och de nyligen 

befordrande lektorerna själva pekar i många fall på att det lokala stödet kan utvecklas 

för alla akademiska skickligheter. 

Introduktionssamtal, strategiska planer, uppföljande samtal och mentorsprogram är 

exempel på åtgärder, som nämns i enkäter som positiva när de finns och annars 

önskvärda. Flera påpekade att tydliga kriterier för befordran i sig skulle ge ett stöd. 

Detta kan vara särskilt viktigt för biträdande lektorer, som har en begränsad tid för att 

uppnå befordran. 

Fakulteterna bör inventera behovet av ämnesdidaktiska och andra 

specialinriktade kurser. Tillgången till kurser och seminarier på central nivå är god; 

det finns en mängd olika kurser som sammanlagt motsvarar över tjugo veckors 

högskolepedagogisk utbildning, att jämföra med de tio veckor som krävs för befordran. 

Möjligheter att uppnå de flesta av SUHF:s mål för högskolepedagogisk utbildning 

förefaller också vara goda, genom de centralt ordnade kurserna. 

https://suhf.se/app/uploads/2019/03/REK-2016-1-Om-beh%C3%B6righetsgivande-h%C3%B6gskolepedagogisk-utbildning_Dnr-024-16.pdf


UPPSALA UNIVERSITET Pedagogisk skicklighet vid befordran till universitetslektor och professor  UFV 2019/2143 

 Slutrapport 

 

 2021-01-26 

 

 

 

11 

Fakulteterna kompletterar i olika omfattning med lokalt anpassade kurser. Variationen 

sträcker sig från att det på TekNat finns många kurser speciellt anpassade till fakultetens 

lärares behov, till att det på vissa fakulteter inom HumSam inte finns några kurser 

utöver det centrala utbudet.  

Möjligheten att utveckla forskningsanknytning, som ser olika ut för olika discipliner, 

samt ämnesdidaktiska resonemang och diskussioner om specifika utbildningar eller 

undervisningsmetoder, skulle öka om det också fanns utbildningsinsatser närmare 

verksamheten. Lärardagar och liknande fyller delvis detta behov, men skulle kunna 

kompletteras med mer omfattande insatser. 

Seminarier, verkstäder eller kurser om pedagogiska portföljer bör anordnas 

centralt. Det framkom i intervjuer med rekryteringsgrupper och 

anställningsberedningar att ansökningarna ibland brister, vilket ger sämre underlag för 

beslut och försvårar bedömningen. Att vara skicklig är inte detsamma som att kunna 

skriva fram sin skicklighet. Det vore därför lämpligt att ge kurser i hur man 

sammanställer meritportföljer, där lärarna får reflektera över sina ställningstaganden och 

pedagogiska erfarenheter, och koppla dem till forskning och beprövad erfarenhet, samt 

kritiskt diskutera hur detta kan lyftas fram i en pedagogisk portfölj som belyser vad de 

har gjort, hur de har gjort detta, varför de valde att göra så, vilka resultat det gav, och 

vad som kan läras för fortsatt utveckling. Att skriva en sådan portfölj blir också ett sätt 

att stärka det professionella förhållningssätt som utmärks av en reflekterande dialog, där 

den tysta kunskapen synliggörs och problematiseras. Det skulle dessutom innebära att 

universitetet uppfyllde SUHF:s mål, där en påbörjad pedagogisk meritportfölj ingår. 

 

6 Inblick – policy och praxis vid Uppsala universitet  

En rad undersökningar av policy och praxis vid Uppsala universitet ligger till grund för 

våra rekommendationer. De omfattar insamling av regler och riktlinjer för befordran, 

efterforskningar av tillgänglig universitetspedagogisk och ämnesdidaktisk utbildning.  

Vidare har ett antal intervjuer och enkäter genomförts för att få en bild av hur 

befordransprocesserna fungerar och påverkar verksamheten, samt av hur stödet 

uppfattas av dem som befordras. Dessutom har de senaste årens sakkunnigutlåtanden i 

befordringsärenden insamlats, och stickprov har lästs. Kvantitativa data har också 

behandlats. Insamlande och analys av data har huvudsakligen utförts av projektledaren.  

6.1 Anställningsordningen 

Universitetets anställningsordning ger universitetsövergripande regler och riktlinjer för 

anställning och befordran, och lägger därmed grunden för fakulteternas 

befordransprocesser. Vi har därför noggrant studerat anställningsordningen, och har 

också i likhet med andra kompetensförsörjningsprojekt, inte minst Karriärvägar inom 

akademin, givit inspel till Översyn anställningsordning Uppsala Universitet. Våra 

synpunkter berör naturligen främst befordran och pedagogisk skicklighet. 

Befordringsgången är otillräckligt uppmärksammad i anställningsordningen. 

Universitetet behöver inte bara attrahera, rekrytera och behålla lärare, utan också genom 

sina befordransprocesser skapa incitamentsstrukturer som bidrar till ett starkare 
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universitet. Befordran behöver därför lyftas, och inte behandlas sekundärt i relation till 

anställning. Anställningsordningen bör skilja mellan behörighet för anställning och 

befordran; eftersom det vid befordran inte föreligger en konkurrenssituation måste 

innebörden av lektors- respektive professorskompetens definieras. En befordran bör 

motsvara en lyckad rekrytering, och ribban för befordran behöver därför vara hög, och 

kan innefatta skarpare krav, exempelvis vad gäller språk, högskolepedagogisk 

utbildning och bidrag till universitetets inre arbete, än vid anställning. I en reviderad 

anställningsordning kan universitet tydliggöra de gemensamma kraven, samt ställa krav 

på ytterligare preciseringar av fakulteterna.  

Pedagogisk skicklighet är enligt högskoleförordningen en behörighetsgrund för 

anställning som lektor och professor, och för biträdande universitetslektor och 

universitetsadjunkt finns kravet inskrivet i nuvarande anställningsordning. 

Universitetets har dock inte i alls tagit ställning till vilken skicklighet som krävs för 

läraranställning, eller indikerat skillnader för olika läraranställningar. En tolkning har 

gjorts av vad som kan omfattas av begreppet pedagogisk skicklighet finns, men enbart 

som en bedömningsgrund, inte som stöd för bedömning av behörighet.  

Eftersom rekrytering av biträdande universitetslektorer i praktiken främst sker med 

forskningsmeriter blir det väsentligt dels att inskärpa universitets ansvar att ge möjlighet 

till meritering för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor, dels 

att inskärpa kraven på pedagogisk skicklighet vid befordran till lektor. Syftet med 

anställning som biträdande universitetslektor är alltså enligt högskoleförordningen ”att 

läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig 

såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en 

anställning som lektor”. Vid beslutet om att inleda rekrytering ska därför säkerställas att 

möjligheter till både forsknings- och undervisningsmeritering finns. Detta framgår inte i 

nu gällande anställningsordning. Vid befordran till universitetslektor är det viktigt att 

klargöra att den pedagogiska skickligheten inte enbart omfattar undervisning, utan 

också examination och handledning, samt planering, utveckling, utvärdering och 

ledning. Vidare vore det rimligt att det för hela universitetet gäller att den sökande som 

universitetslektor ska bedömas kunna axla pedagogiska ledningsuppdrag och utveckla 

undervisningen vidare. Även i andra sammanhang behöver de sökande ska ha bidragit 

till universitetets inre arbete och bedömas kunna bidra till en utveckling av akademin. 

Sakkunniga spelar en central roll i både befordrans- och anställningsprocessen för 

bedömning av den pedagogiska skickligheten. I nu gällande anställningsordning anges 

att det alltid ska övervägas att tillkalla specialsakkunnig för bedömning av den 

pedagogiska skickligheten. Detta sker dock inte praktiken. Det finns också skäl till att 

inte använda specialsakkunniga, eftersom en helhetsbedömning av den sammantagna 

akademiska skickligheten, med sina olika aspekter, helst bör göras av varje sakkunnig. 

En specialsakkunnig kan också leda till ett minskat ansvarstagande från de andra 

sakkunniga, vilket kan cementera en uppdelning av bedömningen. Det i rapporten 

uppmärksammade problemet med bristande utlåtanden avseende pedagogisk skicklighet 

behöver dock hanteras också i anställningsordningen. Ett alternativ är att tydliggöra 

kraven på bedömarkompetens, exempelvis genom att ange att de sakkunniga ska vara 

vetenskapligt och pedagogiskt skickliga lärare, särskilt förtrogna med ämnesområdet, 

och besitta kunskap om bedömning av samtliga relevanta skickligheter. 
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6.2 Policydokument från fakulteterna 

Policydokument från alla fakulteter vid Uppsala universitet är insamlade och 

analyserade. Alla fakulteter måste självklart följa högskolelag, högskoleförordning och 

universitetets anställningsordning, vilket innebär en gemensam plattform. Det finns 

dock mycket som inte regleras centralt och det fanns en stor variation mellan 

dokumenten.  

Vi konstaterade att det finns stora skillnader mellan olika fakulteter vad gäller kriterier. 

Olikheterna gäller nivå, områden och precision. Medan vissa fakulteter har varit tydliga 

med att visa vad som värdesätts genom tydliga kriterier, har andra valt att i högre 

utsträckning förlita sig på det de externa bedömarnas egna värderingar och 

professionella omdöme. Viljan att ge utrymme för bedömarna kan ligga bakom vissa 

fakulteters tvekan att vara tydliga, men lägre grad av konkretion leder inte med 

självklarhet till att det professionella omdömet blir större. Kriterier är inte heller enbart 

till för bedömarna, utan också för de sökande, så det kan påverka ansökningarnas 

kvalitet och därmed möjligheterna att göra den kvalificerade bedömningen.   

Hanteringen av befordringsärenden skiljer sig också åt mellan fakulteter, och här kan 

goda exempel spridas. Exempelvis finns den ovan nämnda gemensamma 

ansökningstillfället för befordran till professor och för befordran från 

universitetsadjunkt till universitetslektor, vid MedFarm, vilket skapar gynnsamma 

förutsättningar för kommunikation om krav och hantering. Detta underlättar för 

presumtiva lektorer och professorer både att förstå hur långt det är kvar innan det är 

dags att ansöka, och hur ansökan ska skrivas. Dessutom effektiviseras hanteringen av 

inkommande ansökningar. Historisk-filosofiska fakulteten har tydliggjort vad som 

förväntas av en professor, vilket också ger vägledning åt sökande och bedömare. Ett 

annat exempel är att man vid TekNat regelmässigt kompletterar bedömningen för 

befordran till universitetslektor genom provföreläsningar och intervjuer, vilket breddar 

bilden av den sökande. 

Även om skillnader mellan fakulteter behövs eftersom förutsättningarna är så olika, 

kanske inte alla skillnader beror på olika behov. Mer utbyte mellan fakulteter skulle 

ibland kunna leda till större samsyn, och i andra fall till mer genomtänkta skillnader.  

6.3 Intervjuer med rekryteringsgrupper och 
anställningsberedningar 

Fem tvåtimmars fokusgruppsintervjuer av rekryteringsgrupper och 

anställningsberedningar är genomförda, varav tre för HumSam, en för TekNat och en 

för MedFarm. Detta innebär att samtliga fakulteter har fått ge sin syn på utvärdering av 

pedagogiska meriter vid befordran. Dessutom har studeranderepresentanter från alla 

vetenskapsområden intervjuats vid ett enskilt tillfälle.  

Det var under intervjuerna tydligt att universitetet i dessa nyckelsammanhang lyckats 

engagera reflekterande personer som tar uppdragen på stort allvar. De pekade på både 

problem och förtjänster med nuvarande system.  
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Kvantitativa aspekter dominerar bedömningarna. Både för pedagogisk och 

vetenskaplig skicklighet är det främst kvantitativa mått som används som ribbor. Vad 

gäller den pedagogiska skickligheten kontrolleras kraven på tio veckors 

högskolepedagogisk utbildning och mängden undervisning (med krav på viss bredd och 

djup) samt, för professorer, tillräcklig handledningserfarenhet.  

Den pedagogiska skickligheten anses svårare att bedöma och ges ofta mindre 

tyngd än den vetenskapliga. Särskilt vid befordran till professor dominerar den 

vetenskapliga skickligheten. I studentintervjun ansågs det att det överlag inte läggs 

särskilt mycket vikt vid pedagogiska meriter. Särskilt svårt är att bedöma de kvalitativa 

aspekterna av den pedagogiska skickligheten. En bidragande orsak är att underlaget för 

bedömning ibland är undermåligt, och i något fall har kompletteringar begärts. Vissa 

anser också att det är vanligare att acceptera brister i den pedagogiska redovisningen. 

Inom undervisningstunga områden anses inte den pedagogiska skickligheten utgöra 

några problem, eftersom de som har varit lektorer här har så stor erfarenhet, men även 

där detta sägs är det de kvantitativa måtten som bedöms. 

Ribborna är tydligare vid befordran än vid anställning. Vid rekrytering är det 

snarare sökfältet som anger ribban. De ribbor som nämndes för befordran var ofta av 

kvantitativt eller på annat sätt tydligt mätbart slag, även om exempelvis krav på 

kollegialt ansvarstagande nämndes.  

Vid anställning kan undantag göras, exempelvis från tio veckors högskolepedagogisk 

utbildning. Dessutom finns större förståelse för att de sökande inte förstår hur den 

pedagogiska skickligheten ska skrivas fram, om de inte är inskolade i vår akademiska 

kultur.  

Skillnaden i krav på pedagogisk skicklighet för professorer och lektorer är liten. 

Det är främst erfarenhet av utbildning på forskarnivå och handledningserfarenhet som 

skiljer. Vissa menar att krav på större helhetsansvar och ledningsförmåga kan ställas. 

Några ville se driftighet och progression samt fortsatt utveckling under tiden som lektor. 

Den pedagogiska skicklighet som föreligger är dock ofta bättre framskriven hos dem 

som söker befordran till universitetslektor än till professor. Det kan bero på att mer står 

på spel för biträdande universitetslektorer; de får bara söka befordran en gång, och om 

de inte befordras mister de sin anställning. Detta gör också att prövningen till en 

grannlaga uppgift. En universitetslektor som söker befordran till professor kan däremot 

uppmanas att återkomma med en ny ansökan efter avslag. 

Sakkunniga spelar stor roll, men utlåtandenas kvalitet skiftar. Sakkunniga ger 

betydande underlag för bedömningen. De upptäcker ibland sådant som annars skulle ha 

missats. Kvaliteten i utlåtandena växlar dock, och de är ofta bättre vad gäller bedömning 

av den vetenskapliga skickligheten än den pedagogiska. Svenska och andra nordiska 

sakkunniga ansågs av vissa göra mer relevanta och användbara bedömningar av den 

pedagogiska skickligheten, än sakkunniga utanför Norden.  

Sakkunniga verkar ibland se befordringsärenden som ett sätt för universitetet att få en 

kompetens bekräftad, snarare än en verklig prövning, vilket minskar värdet av 

utlåtandena. De sakkunniga uppfattar det som att de ska bekräfta ett beslut som de facto 

är fattat. Vid befordran till professor finns det på vissa håll en spärr, så att personer 
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avråds att söka när den inte betraktas som tillräckligt kompetent (vilket ger visst fog för 

att sakkunniga ska betrakta ansökan som redan godkänd).  

Rekryteringsgrupperna såg sig som självständiga, men det är svårt att gå emot 

sakkunniga och extra svårt i befordringsärenden, vilket gör utlåtandena ovanligt viktiga. 

Betydelsen av klara instruktioner till sakkunniga om att detta ska vara en prövning utan 

ett givet utfall är därmed stort. 

När granskningarna inte är av tillräckligt hög kvalitet får rekryteringsgruppen lägga ned 

mer arbete. Vissa begär nya utlåtanden, antingen av samma sakkunniga eller av nya, om 

kvaliteten inte är tillräckligt hög. Ibland kallas sakkunniga in för att förklara sina 

ställningstaganden eller för att själva få en fördjupad bild. Svårigheten att få tag på 

sakkunniga, gör att vissa tycker att de inte kan ställa för höga krav och inte heller 

försöka kalla in ytterligare sakkunniga (vare sig vid bristande kvalitet i utlåtandena eller 

för särskild bedömning av den pedagogiska skickligheten). 

De flesta är tveksamma till att använda en särskild pedagogisk sakkunnig, men juridiska 

fakulteten använder regelmässigt särskilt utsedda interna pedagogiska sakkunniga. I det 

uppdraget ingår att se personen i faktiska undervisningssammanhang. Särskilda 

pedagogiska sakkunniga används i övrigt mycket sällan, och flera ser problem när 

sakkunniga inte bedömer helheten. Erfarenheter fanns dock av att särskilda pedagogiska 

sakkunniga skrev mer omfattande och initierat om pedagogisk skicklighet. 

Lokala representanter kan bidra till bedömningen. Institutionsrepresentanter kan 

spela en stor roll, på grund av kännedomen om de sökande och den miljö de ska verka i, 

men jävsproblematik kan också leda till att de håller sig längre bort vid 

befordringsärenden. Att den sökande vid befordran är känd angavs av vissa som ett skäl 

till att intervjuer inte behövs, men det förutsätter att kunskapen om den sökande når 

bedömargruppen. Lokala representanter kan alltså ge värdefull information, men det blir 

extra viktigt att tänka på jävsförhållanden. På små fakulteter är ju alla i någon 

utsträckning lokala med kännedom om de sökande.  

Ansökan och sakkunnigutlåtanden spelar störst roll för bedömningen. Vissa 

utnyttjar möjlighet till intervjuer och provföreläsningar, och de ansåg att det var bra och 

givande. Några ansåg att det inte behövdes, eftersom man kände till de sökande ändå, 

och att det är fasta (främst kvantitativa) ribbor som den sökande bedöms efter. Det fanns 

också de som menade att det var svårt att se att en intervju skulle kunna fälla en 

kandidat, och att de därför inte skulle fylla någon funktion.   

Ansökningarna håller ojämn kvalitet, liksom sakkunniggranskningarna. Detta försvårar 

bedömningen. Någon menade att det var högre kvalitet i framskrivande av pedagogisk 

skicklighet vid befordringsärenden från BUL till UL, än från UL till professor. 

Kriterier och riktlinjer är till stor hjälp, men fungerar olika på olika håll. Vissa har 

mycket tydliga kvantitativa ribbor, medan andra har kriterier som behandlar fler 

kvalitativa aspekter. Andra har inte så tydliga kriterier utan gör helhetsbedömningar. 

Ribban sätts då så småningom av de sakkunnigas och rekryteringsgruppernas 

bedömningar över tid.   

De flesta förordade tydliga (ofta tydligare) kriterier, både för att ge tydliga mål att sträva 

mot för dem som ska söka befordran och som ett sätt att höja kvaliteten på ansökningar 
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och utlåtanden. Alltför tydliga (eller illa skrivna) kriterier kan dock bakbinda 

rekryteringsgruppen. Åsikten fanns också att det tillhör processen att den sökande själv 

ska avgöra vad den finner relevant att ta med, även om det kan leda till närstudier av de 

senaste årens ansökningar, snarare än individuellt tänkande. 

Ett sätt att tydliggöra kriterier var att hålla seminarier för presumtiva kandidater, där 

ansökningsförfarandet och bedömningsprocessen diskuteras. 

Oavsett hur tydliga kriterier som finns behöver ett professionellt akademiskt omdöme 

tillämpas i bedömningen.  

Problem uppkommer om någon inte har fått möjligheter för utveckling. Det finns 

en oro över att personer vissa saknar möjlighet till bred undervisningserfarenhet. 

Problemet är svårt att lösa när ställningstagande ska göras om befordran, eftersom det 

inte känns bra vare sig att befordra någon som inte visat tillräckligt omfattande 

skicklighet eller att stoppa någon som inte har fått chansen att meritera sig. 

Det är svårt för rekryteringsgrupperna att ställa skarpa språkkrav, och flera 

menade att detta snarare ålåg institutionerna. Krav på att kunna svenska tillräckligt för 

att delta i akademins inre arbete finns på vissa fakulteter, och vissa kräver att 

forskningspresentationen ska hållas på svenska för att intentionen att lära sig svenska 

ska bli tydlig. Det påpekades att krav måste kombineras med stöd. Flera hänvisade till 

att en rekryterad lärare ska kunna undervisa på svenska inom två år, men att det inte 

alltid följs upp. 

6.4 Intervjuer med studentrepresentanter 

En separat intervju med en studentrepresentant från varje vetenskapsområde gav 

perspektiv på befordringsprocessen direkt från studenterna. (I vissa intervjuer av 

rekryteringsgrupperna kom studentrepresentanterna roll upp spontant, och studenters 

perspektiv sågs som värdefulla. I en av dessa intervjuer deltog också en 

studentrepresentant.)  

Likartade problem och behov sågs inom de tre vetenskapsområdena. Studenterna 

känner sig välkomna och lyssnade på och det finns exempel på att studenters och 

doktoranders åsikter har ändrat ett utfall. Det är dock en utmaning att komma in i arbetet 

då man som student har ettåriga mandatperioder och ingen egentlig utbildning för arbete 

i universitetets olika organ, och inte kan området. Introduktionen var på flera håll 

bristfällig. Överlämningen studentrepresentanter emellan ansågs dock fungera. En 

universitetsövergripande utbildning för studentrepresentanter i universitetets olika 

kommittéer, nämnder, och liknande ansågs tilltalande. (I ett senare samtal med 

ytterligare kårrepresentanter fanns önskemål om en utbildning om bedömning av 

pedagogisk skicklighet.) 

Studenterna menade att vetenskaplig skicklighet ges större vikt än den pedagogiska 

skickligheten, och också lyfts och diskuteras mer, i universitetets befordringsprocesser.  

Pedagogisk skicklighet framkom som ett undervisningsnära begrepp, vilket inte är 

konstigt med tanke på att det är i mötet mellan student och lärare som uppfattningen om 

den skickliga läraren skapas. Provföreläsningar ansågs också som ett bra komplement 

att bedöma skicklighet, och att de, väl genomförda, kan de ge värdefull information. De 
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aspekter av pedagogisk skicklighet som ligger längre bort från 

undervisningsskickligheten hänförde studenterna delvis till ledningsskicklighet och 

samverkan. De ansåg att en professor bör uppvisa en högre nivå av pedagogisk 

skicklighet än en lektor. 

Kriterier och riktlinjer behöver diskuteras. Studenterna upplever att kriterier och 

riktlinjer följs och respekteras. De är bra redskap, men det krävs utbildning för att förstå 

och tolka dem, vilket inte ges. Studenterna saknar också diskussioner om kriterier och 

riktlinjer, vilket skulle behövas eftersom olika lärare och studenter har olika 

uppfattningar om vad pedagogisk skicklighet innefattar och innebär. 

 

6.5 Intervjuer med prefekter 

Två fokusgruppsintervjuer med sammanlagt nio prefekter genomfördes. Alla tre 

vetenskapsområden var representerade. 

Både biträdande universitetslektorer och universitetslektorer ansågs påverkas av 

möjligheten till befordran. Flera prefekter såg möjligheter till utveckling av 

befordransprocesserna, medan andra var mer nöjda. 

Tydliga kriterier och riktlinjer är väsentliga och behöver leda rätt. Det kan dock vara 

svårt att både vara tydlig och fånga in alla väsentliga kvaliteter, så att inga stora 

områden förbises. Det kan också vara svårt att använda kriterierna och veta när de 

faktiskt är uppfyllda. Bekymmer uppstår i synnerhet för sakkunniga från andra system, 

som kan behöva mer information för att förstå universitetets befordranssystem.  

Det ansågs viktigt att pedagogisk skicklighet väger tungt, och pedagogik har också 

uppvärderats under åren, men vetenskapliga kvaliteter ges ofta större tyngd och anses 

lättare att bedöma än pedagogiska kvaliteter.  

De biträdande universitetslektorerna betraktades som kompetenta och engagerade. 

Forskning prioriteras högst, men de flesta ansåg att biträdande universitetslektorerna 

satsar mer på undervisning och pedagogisk meritering än de hade gjort utan möjlighet 

till befordran. Däremot var uppfattningen att akademins inre arbete var tämligen lågt 

prioriterat, och att det finns en risk att satsningar görs mer för den egna karriären än för 

det gemensamma. Med tydligare krav på intern tjänstgöring skulle ledningen kunna 

skapa förväntningar på allas bidrag och ett gemensamt ansvar för verksamheten. Vissa 

menade dock att kriterierna inte spelar så stor roll, eftersom alla räknar med att bli 

befordrade. Att nästan alla befordras var också ett argument för att inte anta fler än man 

kan ha kvar som universitetslärare.  

Det ansågs viktigt att kraven för befordran till professor är hårda, eftersom befordran 

inte sker i konkurrens. Kriterierna fungerar som sporre att bli skickligare forskare och 

att utvecklas vetenskaplig, eftersom det främst krävs forskning och 

doktorandhandledning för att bli professor. Detta kan leda till ett mindre engagemang 

för undervisning. Vissa tenderar också att först se om sitt eget hus, innan de engagerar 

sig i det gemensamma.  

Situationen för olika universitetslektorer skiljer sig mycket, inte minst avseende 

balansen mellan tid för forskning och utbildning. På vissa håll ansågs den pedagogiska 
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meriteringen inte vara problematisk, eftersom lektorerna undervisar så mycket. 

Förväntningar finns också på arbete som inte konteras, som samverkan och vissa 

ledningsuppdrag, vilket kan ställa till problem och leda till ojämn arbetsbörda. Även 

andra arbetsuppgifter, som kliniskt arbete för personer med delade tjänster, kan spela in 

för möjligheterna att satsa på forskningen tillräckligt för att befordras. Inom vissa 

områden är biträdande universitetslektorers möjlighet till relevant undervisning 

bristfällig, vilket kan leda till svårigheter att uppfylla kraven på pedagogisk skicklighet. 

Stödet för utveckling varierar mycket. På vissa håll finns ett gott stöd genom 

exempelvis mentorsprogram och seminarieserier, men det kan vara svårt att få till något 

som alltid fungerar och är aktivt. På andra håll saknas ett formaliserat stöd, vilket delvis 

kompenseras av stöd från enskilda. Biträdande universitetslektorer bedömdes ha störst 

behov av stöd, medan det för universitetslektorer ofta räcker med vanliga 

medarbetarsamtal och möjlighet att handleda en doktorand.  

Pedagogiska kurser som är gemensamma för hela universitetet är betydelsefulla, 

eftersom lärare med olika vetenskapliga perspektiv och kulturer möts. Den centrala 

enheten bör därför ge kurser även för dem som redan har tio veckors fortbildning.  

Det är också väsentligt att universitetets lärare kan svenska, och för detta krävs 

individanpassat stöd.  

6.6 Enkäter till nyligen befordrade 

För att få en uppfattning om hur nyligen befordrade lektorer och professorer hade 

uppfattat att möjligheten till befordran hade påverkat dem, samt vilket stöd de hade fått 

och hade önskat, skickade vi ut en enkät till dessa.  

Av de befordrade professorerna svarade 52 (13 HS, 19 MF, 20 TN) av 80 tillfrågade, 

vilket innebär en svarsfrekvens på 65 %. Av de befordrade lektorerna svarade 32 (9 HS, 

3 MF, 20 TN) av 56 tillfrågade, vilket innebär en svarsfrekvens på 57 %. 

Många av de befordrade professorerna och lektorerna ansåg inte att deras engagemang 

för forskning, utbildning och akademins inre arbete påverkades av möjligheten till 

befordran, men betydligt fler ansåg att engagemanget ökade, än de som ansåg att det 

minskade (se diagram nedan). Detta avspeglades också i kommentarerna, där många 

menade att de inte hade påverkats alls, medan andra ansåg att kraven för befordran hade 

fungerat som en sporre eller långsiktig kompass. För de befordrade professorerna vad 

det främst forskningsengagemanget och utveckling av vetenskaplig skicklighet som 

hade förstärkts, medan det för de befordrade lektorerna hade varit engagemanget för 

utbildning och utveckling av pedagogisk skicklighet. 
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Synen på stödet varierade; några förväntade sig inget stöd och var nöjda utan, många 

var nöjda med det stöd de hade fått, och ytterligare andra såg mer eller mindre stora 

brister.  

Det fanns stora likheter mellan de insatser som uppskattades när de gavs och som de 

som efterfrågades av andra. Tydlighet i kraven för befordran nämndes i sig som ett 

önskvärt stöd. Flera nämnde diskussioner med kollegor och ledare, antingen informellt 

eller i form av välkomstsamtal med regelbunden uppföljning. Utvecklingsplaner och 

coachning efterfrågades. Möjlighet att gå kurser inriktade mot pedagogik och ledarskap 

uppskattades. Någon nämnde behovet av att lära sig svenska och komma in i 

fakultetssammanhang. Ett fakultetsdrivet mentorsprogram för biträdande 

universitetslektorer uppskattades mycket.  
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6.7 Sammanställning av stödfunktioner 

Kartläggning av universitetspedagogiska kurser och liknande, tillgängliga för alla 

genom Enheten för universitetspedagogik visar att det är fullt möjligt för alla att fylla de 

obligatoriska tio veckorna av högskolepedagogisk utbildning med relevanta kurser på 

både engelska och svenska, samt ytterligare över tio veckor för den engagerade. Basen 

är en fem veckor lång pedagogisk grundkurs. Därutöver finns ett rikt utbud, som gör att 

specialintressen kan tillgodoses, med kurser, inriktade mot exempelvis handledning, 

examination, studentaktiva undervisningsmetoder och pedagogiskt ledarskap.  

Komplementet från fakulteter och områden skiljer sig åt. På MedFarm finns en 

introduktionskurs, som många går före den pedagogiska grundkursen och innan de 

börjar undervisa. Läkarutbildningen har också särskilda kurser om problembaserat 

lärande, eftersom det är en undervisningsmetod som används frekvent. På TekNat finns 

ämnesdidaktiska och ingenjörsdidaktiska kurser, etikkurser, kurser i kommunikation 

och akademiskt skrivande, samt kortkurser av olika slag. På HumSam förekommer 

kurser på vissa fakulteter, men det finns inga samlande kurser för hela området.  

Det är alltså stor skillnad i tillgång till relevanta högskolepedagogiska kurser, och 

särskilt viktigt är att det inte finns möjlighet för alla att gå ämnesdidaktiskt inriktade 

kurser. Här finns en tydlig utvecklingspotential.  

Samtidigt är kurser inte allt, och olika seminarier, lärarkollegiemöten och liknande kan 

fylla likartade funktioner som högskolepedagogisk utbildning. Lång erfarenhet är dock 

inte detsamma som utbildning, eftersom utbildningen ska ge sådant som kunskap om 

forskning om studenters lärande och vad som kan bidra till det, samt en möjlighet att 

bepröva erfarenheter i kollegialt utbyte.  För pedagogisk skicklighet krävs också att det 

som lärs under kurserna omsätts i reflekterad praktik, så enbart kurser gör inte heller att 

en lärare kan bedömas som pedagogiskt skicklig. 

Tillgång till fora att diskutera utformning av pedagogiska portföljer är också av 

betydelse för att bidra till lärares reflektion och utveckling, samt för att de ska få goda 

möjligheter att skriva fram sin pedagogiska skicklighet, och därmed ge ett gott underlag 

till bedömningen. Här ges återkommande seminarier på TekNat, och stundom stöd från 

den centrala enheten. 

6.8 Kvantitativa data om befordran 

Kvantitativa data är framtagna av Louise Kennerberg vid planeringsavdelningen, och 

bearbetade vidare inom projektet.  

Antalet nyanställda biträdande universitetslektorer har växlat över åren (se diagram 

nedan). De olika vetenskapsområdena har i olika grad använt denna anställningsform, 

och MedFarm har inte förrän de senaste åren utnyttjat möjligheten. Fler män än kvinnor 

(61 % respektive 39 %) anställs till dessa positioner, och det finns ingen trend mot ökad 

jämställdhet. 
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Många (68 %) av dem som har anställts som biträdande universitetslektor och inte 

fortfarande har kvar denna anställning, har befordrats till tillsvidareanställning. Det går 

ej att utläsa om de icke-befordrade ville lämna universitetet, eller sökt men inte beviljats 

befordran. Män befordras i högre grad än kvinnor (71 % respektive 64 %).  

Enligt våra beräkningar befordrades totalt 81 personer till tillsvidareanställningar mellan 

2003 och 2019, och de flesta är kvar vid universitetet i dag.  

Enligt universitetets årsredovisning var totalt 77 biträdande universitetslektorer 

anställda år 2019, att jämföras med 256 adjunkter, 715 lektorer och 605 professorer. De 

utgör alltså en tämligen liten del av lärarna, och det är det ökande antalet och den höga 

graden av befordran, som huvudsakligen påverkar universitetets framtid. 

Könsfördelningen (angiven som kvinnor/män i %), var mindre jämn för biträdande 

universitetslektorer (38/62) än för lektorer (47/53), men jämnare än för professorer 

(30/70). Bland adjunkter var det fler kvinnor än män (59/41). 

Enligt våra siffror är majoritet av professorerna vid universitetet som helhet och inom 

varje vetenskapsområde befordrade (se diagram nedan). Könsfördelningen är jämnare 

bland de befordrade än bland de rekryterade. 
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7 Utblick – forskningsöversikt och omvärldsanalys  

Som grund för rapportens förslag har projektledaren gjort en omvärldsanalys, med 

särskilt fokus på forskning om pedagogisk skicklighet, akademins incitamentssystem 

och bedömningspraktiker. Vidare policydokument vid andra svenska lärosäten och 

nationella strömningar vad gäller bedömning av pedagogisk skicklighet studerats. 

Akademins bedömningar och incitamentssystem är å ena sidan djupt förankrade i 

nationella och lokala bestämmelser och seder, och å andra sidan starkt kopplade till 

globala rörelser och disciplinära traditioner som sträcker sig långt utanför enskilda 

universitet, där tendenser mot konvergens länder emellan växer.1 Detta gör det relevant 

att ta del av såväl internationell forskning, som den akademiska praktiken vid andra 

lärosäten.  

7.1 Pedagogisk skicklighet 

Det finns en omfattande litteratur om vad som kan och bör innefattas i 

universitetslärares pedagogisk skicklighet, utöver undervisningsskickligheten som visas 

i det direkta mötet med studenterna. Utvecklingen mot en mer bredare syn, startade på 

allvar med idén om Scholarship of Teaching and Learning, 2, 3 med ett vetenskapligt 

förhållningssätt, där läraren utvecklar undervisningen och analyserar den egna praktiken 

och studenternas lärande, mot bakgrund av kunskap om lärande inom högre utbildning, 

och dessutom för en dialog om sina tankar och slutsatser med kollegor. En 

studentfokuserad praktik med pedagogisk resonans 4 mellan lärarens kunnande och 

studenternas lärande gör att lärare också lär av sina studenter.5 Studenterna bör inte bara 

vara objekt för undersökningar utan också aktiva samarbetspartners och kritiska 

granskare.4 Läraren kan hela tiden utveckla sin pedagogiska skicklighet, och når olika 

nivåer av skicklighet.6  

Trots att det inte råder total internationell samstämmighet om vad som ska innefattas i 

begreppet,7 har en svensk samsyn utvecklats, där Uppsala universitet 8 startade en 

utveckling som sedan har fortsatt nationellt.9 Utmärkande är att också lärarens insatser 

för akademins utveckling 10 och ansvar som pedagogiska ledare 8 har betonats.   

Denna nationella samsyn kommer till uttryck i många av landets lärosätens 

policydokument, som anställningsordningar och andra bestämmelser om anställning och 

befordran. En genomgång av policydokument vid UU, LU, SU, GU, UmU, SLU, 

Chalmers, KTH och KI visar att de flesta framhåller att det är pedagogisk kvalitet och 

mycket god förmåga (och inte enkelt kvantifierbara mått) som ska bedömas, samtidigt 

som omfattningen, bland annat avseende bredd, nivå och undervisningsformer av 

många ses som meriterande. (Det är ju också skickligare att behärska många olika 

sammanhang.)  Alla lyfter pedagogisk utveckling, flertalet förmåga till att reflektion, 

analys eller utvärdering av undervisningsinsatser, och flertalet pedagogiskt ledarskap. 

Högskolepedagogisk utbildning anges av de flesta som ett villkor för behörighet. (Detta 

krav fanns före autonomireformen inskrivet i högskoleförordningen.) En sådan 

utbildning ger kännedom om högskolepedagogisk forskning, men flera lärosäten skriver 

också om att den egna utvecklingen ska koppla till sådan forskning, medan få 

policydokument behandlar krav på forskningsanknytning till det egna ämnet.  
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Det helt dominerande underlaget för bedömarna är de sökandes pedagogiska portföljer. 

Även internationellt används pedagogiska portföljer för bedömning av pedagogisk 

skicklighet.11 I sådana reflekterar läraren över sina ställningstaganden och pedagogiska 

erfarenheter, kopplar dessa till forskning och beprövad erfarenhet; bilagda intyg, 

kursvärderingar, resultat och konkreta exempel belägger utsagorna.12 Det handlar alltså 

om att inte enbart skriva vad de har gjort, utan också om hur de har gjort detta, varför de 

valde att göra så, vilka resultat det gav, och vad som kan läras för fortsatt utveckling. Ett 

professionellt förhållningssätt utmärks av en öppen, självkritisk och reflekterande 

dialog, kollegor emellan, där professionens innebörd diskuteras och den tysta 

kunskapen synliggörs och problematiseras.13 Detta förhållningssätt ska reflekteras i 

portföljen. 

7.2 Akademins incitamentssystem och dess effekter 

Befordransprocesser och andra incitamentssystem påverkar universitetslärares 

prioriteringar och karriärer.14 Forskningsmeriter tenderar att väga väsentligt tyngre än 

pedagogiska meriter,15, 16, 17, 18, 19 vilket inte enbart får konsekvenser för individer, utan 

också för den akademiska kulturen och verksamheten.14 Detta samverkar med nationella 

beslut rörande den offentliga finansieringen av universitetsvärlden som gör att svenska 

politiker, universitetsledningar och lärare prioriterar forskning framför undervisning, 

vilket riskerar att ge undervisning som är ”underbetald, underskattad och allmänt 

understimulerad” 20 samt bidra till en separation mellan undervisning och forskning.20  

7.3 Bedömning av framtida kollegors skicklighet 

Granskning av likar (peer review) används regelmässigt i akademins selektionssystem 21 

och är avgörande för att fördela resurser, och fastställa akademikers status och 

karriärer.22 Bedömningar i befordringsärenden utförs av externa sakkunniga och interna 

nämnder och beredningar dominerade av akademiker med positioner minst motsvarande 

den som eftersträvas. Dessa likar fungerar därmed som akademins väktare.19 De utsedda 

sakkunniga har normalt en gedigen ämneskompetens inom det aktuella området. De har 

dock i olika svenska studier visat sig värna forskningsdisciplinen i högre utsträckning 

än undervisningen om ämnet.23, 24  

Bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning av professor 

ska enligt högskoleförordningens 4 kap. 3 § ägnas lika stor omsorg. Omsorgen i 

bedömningen av pedagogisk skicklighet har dock ifrågasatts på både kvantitativa 17, 24, 25 

och kvalitativa grunder.23, 24  

I en avhandling från Uppsala universitet konstateras att “… pedagogisk skicklighet som 

bedömningsobjekt [framstår] som ett smalt begrepp med ett relativt begränsat värde” 19 

vid såväl lektors- som professorstillsättningar. I en rapport från Lunds universitet, 

utgående från en analys av 121 sakkunnigutlåtanden konstaterades att ”de pedagogiska 

bedömningarna mestadels [innehöll] uppräkningar av lätt kvantifierbara fakta kring den 

sökandes pedagogiska verksamhet, emellanåt kombinerat med karaktärsomdömen” , 

vilket ledde till slutsatsen att ”sakkunnigas utlåtanden bör förbättras; utöver 

ämneskompetens och ’avbockbara’ pedagogiska kriterier behövs evidensbaserade 

helhetsanalyser av de sökandes pedagogiska skicklighet, där lärargärningen kopplas till 

kvalitén i studenternas lärande.” 24 
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Undervisningens forskningsanknytning berörs sparsamt i sakkunnigutlåtanden, där 

forskning och undervisning ofta behandlas separat, även då de bedöms i samma 

utlåtande.23 Detta är bekymmersamt eftersom forskningsanknytning inte sker med 

automatik enbart för att både forskning och undervisning utförs av samma person, utan 

kräver omsorg samt ett skarpt öga på de processer där den står på spel 26 och därför på 

olika sätt kan behöva granskas och värderas.  

Vissa (bland annat Chalmers, vissa fakulteter vid SLU och flera juridiska fakulteter) 

anlitar särskilt pedagogiskt sakkunniga, ofta från en nationell lista av utbildade 

sakkunniga. Listan är ett resultat av en nationell kurs som har givits praktiskt taget 

årligen sedan 2010.27 Kursen har också bidragit till den nationella samsynen och till 

sakkunniga som har reflekterat och deltagit i ett kollegialt erfarenhetsutbyte kring 

bedömning av pedagogisk skicklighet.  

I en fallstudie inom juridik på Stockholms universitet visades att pedagogiskt 

sakkunniga skrev mer omfattande, kvalitativa och systematiska utlåtanden.28 Detta talar 

för att i större utsträckning använda sig av särskilda sakkunniga. Andra har pekat på 

behovet av att sakkunniga behöver utveckla sin professionella kompetens att göra 

bedömningar av den komplexa, integrerade, akademiska kompetensen.29 

7.4 Kriterier och professionellt omdöme 

Bedömning av pedagogisk skicklighet är komplex, och kontextuella, tolkande och 

kvalitativa bedömningar gentemot tydliga kriterier har förordats.30 Att formulera 

kriterier som ska uttrycka den komplexa professionen, och ge underlag för bedömning 

av skicklighet, är samtidigt inte problemfritt. Ett potentiellt problem uppkommer om 

kriterierna skrivs och används som enkla checklistor, och bedömning görs fragmenterad 

och utan kvalitativ analys. Kriteriers utformning behöver därför återkommande 

omprövas och bedömarnas professionella omdöme användas. Många behöver 

involveras i dialogen om vad som innefattas i det föränderliga begreppet pedagogisk 

skicklighet.31 Men skicklighetsbedömningar med uttalade kriterier uppfattas som 

legitima i många andra komplexa professioner, vilket innebär att det bör vara en rimlig 

väg också för bedömning av den akademiska skickligheten.32  

En annan kritik mot strängare policy med mer bindande kriterier är att makten över 

professionen förskjuts från akademikerna själva. Det är dock vanligen redan anställda 

och befordrade universitetslärare som utformar och beslutar också om policy och 

kriterier för framtida anställningar och befordringar, så makten stannar huvudsakligen 

bland akademiker, även om regleringar kan medföra maktförskjutningar dem emellan.33  
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