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  Slutförande av högskolepedagogisk utbildning 

 

Det finns några lärare som påbörjat, men inte slutfört sin högskolepedagogiska utbildning 

inom högskolans äldre kurser. Av sammanställningen nedan framgår hur dessa kurser kan 

avslutas inom nuvarande kurser.  

Den som läst slutför BHU genom Kompletterande uppgift för 

att uppnå 15 hp  

(Se sist i dokumentet) 

Kurs hp BHU 1 

PE301

7 

BHU 2 

PE301

6 

BHU 

Kompl 

PE302

2 

 

PEA031 7,5   X –  

PEA034 7,5  X eller X –  

PEA055 7,5 X X   

PEA089 7,5 X eller  X –  

PEA090 7,5 X eller  X –  

PEA096 7,5 X eller  X –  

PEA112 6  X eller X 1,5 hp saknas. 

Kompletteringsuppgift 1 eller 

en av kurserna om 3 hp 

(PEA119, PEA120, PEA136, 

PEA147). 

PEA115 6 X eller  X 1,5 hp saknas. 

Kompletteringsuppgift 2 eller 

en av kurserna om 3 hp 

(PEA119, PEA120, PEA136, 

PEA147). 

PEA119 3 –  –  

PEA120 3 

PEA136 3 

PEA147 3 

PE3004,  

dk 1 

6 X   1,5 hp saknas . 

Kompletteringsuppgift 2 eller 

en av kurserna om 3 hp 

(PEA119, PEA120, PEA136, 

PEA147). 

PE3004,  

dk 2 

9  X  –  
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PEA031 

Högskoledidaktik A - Pedagogisk grundkurs 

Av kursplanen för PE3022 framgår att den behörighetsgivande högskolepedagogiska 

utbildningen är avslutad i och med slutförande av kursen. Inga tillgodoräknanden behövs 

därför för den som läst PEA031 + PE30220.  

PEA034 

Högskoledidaktik 

När PEA034 kompletteras med PE3016 kan vi överväga att göra ett tillgodoräknande 

(PEA034 utgör då underlag för tillgodoräknande av PE3017). Tillgodoräknandet fyller 

funktionen att tydligt visa för andra lärosäten att utbildningen är fullständig.  

Av kursplanen för PE3022 framgår att den behörighetsgivande högskolepedagogiska 

utbildningen är avslutad i och med slutförande av kursen. Inga tillgodoräknanden behövs 

därför när slutförandet sker genom PE3022. 

PEA 055 

Flexibelt lärande på distans 

Kursen har ingen motsvarighet i nuvarande kurser. Mycket har skett inom området sedan 

kursen gavs, men den som läser PE3017 (BHU 1) och som har läst PEA055, kan om så 

önskas befrias från kurstillfället om Nästa generations lärande. 

PEA089 

Högskoleutbildning i förändring 

När kursen kompletteras med PE3017 bör vi göra ett tillgodoräknande. Eftersom PEA089 

snarast motsvarar nuvarande BHU 2 kan det annars verka som att utbildningen består av två 

stycken del 1 och ingen del 2. PEA089 utgör alltså underlag för tillgodoräknande av PE3016 

(BHU 2).  

Av kursplanen för PE3022 framgår att den behörighetsgivande högskolepedagogiska 

utbildningen är avslutad i och med slutförande av kursen. Inga tillgodoräknanden behövs 

därför när slutförandet sker genom PE3022. 

PEA090 

Högskolepedagogik 

När kursen kompletteras med PE3017 bör vi göra ett tillgodoräknande. Eftersom PEA090 

snarast motsvarar nuvarande BHU 2 kan det annars verka som att utbildningen består av två 

stycken del 1 och ingen del 2. PEA090 utgör alltså underlag för tillgodoräknande av PE3016 

(BHU 2).  

Av kursplanen för PE3022 framgår att den behörighetsgivande högskolepedagogiska 

utbildningen är avslutad i och med slutförande av kursen. Inga tillgodoräknanden behövs 

därför när slutförandet sker genom PE3022. 
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PEA096 

Vuxenpedagogik i folkbildning och högskola 

När kursen kompletteras med PE3017 bör vi göra ett tillgodoräknande. Eftersom PEA096 

snarast motsvarar nuvarande BHU 2 kan det annars verka som att utbildningen består av två 

stycken del 1 och ingen del 2. PEA096 utgör alltså underlag för tillgodoräknande av PE3016 

(BHU 2). 

Av kursplanen för PE3022 framgår att den behörighetsgivande högskolepedagogiska 

utbildningen är avslutad i och med slutförande av kursen. Inga tillgodoräknanden behövs 

därför när slutförandet sker genom PE3022. 

PEA112 

Högskolepedagogik A: Steg 1 - Lärande, undervisning och kunskap 

Eftersom kursen endast omfattar 6 hp saknas 1,5 hp för att slutpoängen ska bli 15 hp. Poängen 

uppnås genom ”Extra uppgift 1”, se nedan, eller genom att en av kurserna om 3 hp (PEA119, 

PEA120, PEA136, PEA147) räknas in i tillgodoräknandet.  

När kursen kompletteras med PE3016 kan vi överväga att göra ett tillgodoräknande (PEA112 

utgör då underlag för tillgodoräknande av PE3017). Tillgodoräknandet fyller funktionen att 

tydligt visa för andra lärosäten att utbildningen är fullständig.  

Av kursplanen för PE3022 framgår att den behörighetsgivande högskolepedagogiska 

utbildningen är avslutad i och med slutförande av kursen. Inga tillgodoräknanden behövs 

därför när slutförandet sker genom PE3022. 

PEA115 

Högskolepedagogik A: Steg 2 - Planering, utvärdering 

Eftersom kursen endast omfattar 6 hp saknas 1,5 hp för att slutpoängen ska bli 15 hp. Poängen 

uppnås genom ”Extra uppgift 2”, se nedan, eller genom att en av kurserna om 3 hp (PEA119, 

PEA120, PEA136, PEA147) räknas in i tillgodoräknandet. 

När kursen kompletteras med PE3017 bör vi göra ett tillgodoräknande. Eftersom PEA096 

snarast motsvarar nuvarande BHU 2 kan det annars verka som att utbildningen består av två 

stycken del 1 och ingen del 2. PEA096 utgör alltså underlag för tillgodoräknande av PE3016 

(BHU 2). 

Av kursplanen för PE3022 framgår att den behörighetsgivande högskolepedagogiska 

utbildningen är avslutad i och med slutförande av kursen. Inga tillgodoräknanden behövs 

därför när slutförandet sker genom PE3022. 

PEA119 

Högskolepedagogik A: Steg 3 - Distansutbildning som en del i lärandets vardag 

De fyra kursera om 3 hp är svårplacerade gentemot dagens kurser. Kurserna är steg 3,efter 

PEA 112 och PEA 115 så ingen bör ha läst endast 3 hp. Vi använder poängen från dessa 

kurser i de fall när det saknas 1,5 hp för tillgodoräknande (SE PEA112 och PEA 115). 



4 

 

PEA119 behandlade distansutbildning. Mycket har skett inom det området sedan kursen gavs, 

men den som läser PE3017 (BHU 1) och som har läst PEA119, kan om så önskas befrias från 

kurstillfället om Nästa generations lärande. 

PEA120 

Steg 3 - Handledning och forskningsetik 

De fyra kursera om 3 hp är svårplacerade gentemot dagens kurser. Kurserna är steg 3,efter 

PEA 112 och PEA 115 så ingen bör ha läst endast 3 hp. Vi använder poängen från dessa 

kurser i de fall när det saknas 1,5 hp för tillgodoräknande (SE PEA112 och PEA 115). 

PEA136 

Steg 3 - Handledning 2 poäng 

De fyra kursera om 3 hp är svårplacerade gentemot dagens kurser. Kurserna är steg 3,efter 

PEA 112 och PEA 115 så ingen bör ha läst endast 3 hp. Vi använder poängen från dessa 

kurser i de fall när det saknas 1,5 hp för tillgodoräknande (SE PEA112 och PEA 115). 

PEA147 

Könsmedveten pedagogik 

De fyra kursera om 3 hp är svårplacerade gentemot dagens kurser. Kurserna är steg 3,efter 

PEA 112 och PEA 115 så ingen bör ha läst endast 3 hp. Vi använder poängen från dessa 

kurser i de fall när det saknas 1,5 hp för tillgodoräknande (SE PEA112 och PEA 115). 

PEA147 behandlade könsmedveten pedagogik. Mycket har skett inom det området sedan 

kursen gavs, men den som läser PE3016 (BHU 2) och som har läst PEA147, kan om så 

önskas befrias från viss läsning men inte från ett kurstillfälle eftersom genus behandlas 

tillsammans med andra frågor. 

PE3004 Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.  

Dk 1, Läraren och uppdraget 

Efter avslutad PE3017 (BHU 1) görs ett tillgodoräknande. PE3004, dk 1 utgör underlag för 

tillgodoräknande av PE3016 (BHU 2). 

Eftersom PE3004, delkurs 1 endast omfattar 6 hp saknas 1,5 hp för att slutpoängen ska bli 15 

hp. Poängen uppnås genom ”Extrauppgift 2”, se nedan, eller genom att en av kurserna om 3 

hp (PEA119, PEA120, PEA136, PEA147) räknas in i tillgodoräknandet. 

PE3004 Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.  

Dk 2, Studenten och lärandet 

Komplettering sker genom PE3016 (BHU 2). Därefter görs ett tillgodoräknande där PE3004, 

dk 2 utgör underlag för tillgodoräknande av PE 3017 (BHU 1). Ingen ersättningsuppgift 

behövs eftersom totala kurspoängen blir mer än 15 hp. 
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Kompletteringsuppgift 1 

NGL-seminariet från BHU 1. Antingen genom deltagande i kursen, vilket är 

förstahandsalternativet, eller genom att göra uppgiften skriftligt.  

Kompletteringsuppgift 2 

Ett av kurstillfällena i BHU 2 heter ”Utbildningarnas innehåll: Lärande och kunskap i 

högskolan”. Det är ett litteraturseminarium som utgår från att var och själv väljer läsning från 

en lista.  

Om det passar så är eftersläntrare välkomna att delta i kurstillfället tillsammans med dem som 

läser kursen. En möjlighet är också att den som ska slutföra enskilt läser och skriver en 

reflekterande text kring det lästa.  

Så länge Läsgruppen och Frivilliga Reflekterande Läsesällskapet (FRL) finns är det möjligt 

att även delta i något av deras sammanträden som ersättning.  

http://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/utbildnings--och-

forskningskansliet-ufk/nglc/hogskolepedagogik/lasgruppen/  

http://www.du.se/sv/om-oss/hogskolan-dalarna/organisation-och-styrning/utbildnings--och-

forskningskansliet-ufk/nglc/hogskolepedagogik/frl---frivilliga-reflekterande-lasesallskapet/  

 

 

Falun 2018-05-04 

Eva Hagström 

Kursansvarig och examinator 
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